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Αςκηαονϊεάρειαεηῖβ 

Ι 5ῃουϊὰ Κὸ δ ἴο δβχργθβθθ Ὧν ἐμβδηκθ ἴἰο ποθ ὯῸ πᾶνο ρίνθη τὴ 
αϑϑἰϑίδῃοα ἀυτίηρ ἐπα Ῥσεραγαίίοη οὗ [π15 Ἰθχίοοῃ: ο ἔμ 8 ΑἸδχαπᾶδθγ νοῃ Ηυπι- 
Ὀοϊάξ ϑδυξξευπρ ἴοσ ππδηοὶπρ τὰν οἰαν αἱ δε Εσεὶθ ᾿]ηϊνογει δέ ἴῃ Βογη, 
δηᾷ ἴο ἐπα (δηΐου ἴοσ Η6)]δηὶς ϑιπαϊθς ἰη ναϑῃϊηρίοι ἴῸσ Δ] ον ηρ πῖα ἴο 
ΒΡΕΠᾶ ἃ γεᾶσ ποῦ ὑπάοσ (ἢ6 τηοϑὶ δἀνδηίΐαρθουβ οοπάϊξίοηβ. ἘῸσ δάνϊοθ 
ἔτεοὶν ρίνθῃ ον σ σΏϑην γΘᾶΓΒ 1 τ σταίθἢι] ἴο τὴν ἰθδοῃοῖβ Ργοΐβ. Καὶ. 7. Ῥονεσ 
διὰ Ὁ. 6, Ὁ. Ὑουηρ, δπὰ Ῥζοῖβ. Κα3ς6] ἀπά Βυσγκογί οὗ Βεηη. Νυ στοαΐεβί 
ἀφθὶ 5 ἴο τ. Ν. ϑομηλάϊξ οἱ ΗἩδιθυτγρ, Βο υηάετγίοοῖϊ ἴδε ἱπογεαϊ]ν ἐεάϊοιι5 

αϑὶς οὗ τεδάϊηρ ἴῃς ἢγβί ῥτοοῖϑβ: ῃ15 ϑῆαγρ εγε δπὰ νἱᾶβ Ἰεαγηΐηρ μᾶνα βανβᾶ 
ΤῊΘ ΤΌΤ ΣΤΏΟΙΕ ΟΙΤΟΙΒ (ἤδη 1 οδῃ ἰ6}1. 1 μᾶ5 αἰννανβ Ὀδδη ἃ ρ᾽θάβυσγε ἴο νου 
νὰ Εἰς οἰδῆ οἱ Ὀς στυγίενς ψεπαρ δηὰ δϑρεοίαν νὰ ἴῃς ας Ἡδῖσ 
Βοβοο Ηυτηπιοῖ, ἕο ποτα ἰἰ 15 Ῥοσπᾶρ5 πιξίηρ ἰο ἀράϊοδία ἐπ5 ὈοοΪς: 115 
δυΐδοσς ἱπίοπᾶδά ἱξ ἴογ ἴθοβα ΨΏΟ σᾶγα ἴοσ ἐμε ροείσυν οὗ Ρίπάδτσ: 1ἔ 1 ῥσονεβ 
οὗ υδὲ ἴο ἔδοπι, [9 ν}} θὲ ουἱποίοεπε τοινασγὰ ἔοσ ἔΠ6 Ἰαθουγ ἱηνοϑίοα ἴῃ ἰἰ. 

μωμήσεταί τις μᾶλλον ἣ μιμήσεται 





Ιποἀυςοῃ 

ΤῊ νοτκ 15 ἱηϊοηἀδα ἰο τερίδος (δα Ἰοχίοοη οἱ 1. Ευμρεὶ, ρυ 5 ῃ θὰ ἴῃ 
1888 αἱ 1,εἰρΖίρ. ΗἸς σοτηρ]αξίοη, νη ἢ συΐετγεα ἔτγοπὶ βογίοιιβ ἀείθοϊβ ἐνθῃ 
ἴδε, ἃ5 Βοσποιηδηῃ ρΡοϊπίεά ουἱ (ἰὴ ῬΏ]]. ΑηΖείρογ, χὶν, 1888, 981.; Βυτγ- 

58 η5 1Ὁ., ΧΙ, 1880, 174----δ), ννὰ5 τηδᾶβ ὄδνϑῇ πΊοσα υηϑδιἰδϑίδοΐογν, ἄγϑί ὈΥ 
ἴηθ συ ρβοαποπὲ ἀϊἰβοονεγν οὗ ἰάγρα Πυθ 6 Γ5 οὗ ραρυτί, ἀηπα ϑθοοπᾶϊν, Ὀν ἰῃς 

στοαὶ ἱπιργονεπηθηΐβ ἴῃ πηθίτ αὶ δηα ἰοχέμ8] οὐ Ἰἰοίσιη σδἰποθ ἐπα ἰαϑὲ δαϊζοῃ 
οὗ Βεῦρκ ἰῃ 1878. Τα υϑοί} ϑυρριοπλθηΐαγν ἱπάοχ οὗ Η. Μδθῆ]οῦ δὲ τπ6 

ἐδηά οὗ 516}}} 5 Τουθποσ ἰοχί τηυδὲ θ6 σοπϑίἀογεα ΟὐΪν 8ἃ5 ἃ ἰθπροσαγν 50- 
Ἰυϊΐδοπ ἰο {π6 παρὰ ἴοσ ἃ σοτηρ]εΐα σον βίοπ οὗ Κυπηρεὶ. Τῆι σείθσεποθβ ἴο 

ῬΙπάλτ ἴῃ {ΠῸ [πᾶσεχ ἀοσ γι ρτίθο ἰϑοῆθη Γντὶκ Ὁν α. Ἑαΐουτοβ, Ηδἰ ἀθ]Ρεγα 
1966, ἀγα ποῖ δοοιγδαὲβς σπου ρὴ ἰοῦ ἃ ἀοίαι]δα βἐυάν. 

ΤῇΘ τηοίποᾶ [οἸοιννεὰ 1π {Π]5 Ἰοχίοοη πᾶ5 τηυοῇ ἰῃ οοπηπίοη ἢ ἐμαὶ οἵ 

Ῥοννο}}᾽ 5 Τοχίοου ἰο Ἡδγοάοίζυς πα [{4]16΄ς πιοάοοίν παπιθα [πᾶθχ Αθβοῆγυ- 
Ἰθι5. ΤΠΟυΡῈ ἱξ ννὰβ ποΐ ραγί οἱ ἐπε ογβὶ πα] ἀδϑίρτι, ἃ πυσαθεγ οὗ Γείθσεοθβ 

ἴο τοϊοναηΐ ἀγίο 165 δηᾶ οἵμοσ ᾿ἰογαΐυσε ἢ85 θθθη Ἰηοϊυἀοᾶ, νθη πον 
ΘΟΠΟΘΙτὶ {Π6 πΙΘΔΠἾ ΠΡ ΟΥ ΤΟΥΤΩ5 οὗ ραγίϊουδγ νογᾶβ, γαῖπεγ ἴῃ οσγάσσ ἰο ροϊπί 
ἴο {μ6 ῥῬσγοῦ]θηι οὗ ἱπιογργειδίίοη, ἐπᾶπ ἴο τεοοιησηθηα ἃ ἀορτηδίϊο ΔΏΒΨΜΕΤΙ: 
Ῥυΐ 1 Βανα τείγαϊπϑα ἔτοτῃ {πε ἰεπιρίαϊίοη ἰο φυοίς ἔοο ἔσευθπίν ἔγοτα {π6 

ΘΟΙΏΤΏΟΙ ΟΟΤΩΠΊΘ ΔΙ65 Πα ΡΤΑΠΊΠΊΔΙΒ, 5'ποα {πὶ5 ΨΟΥΚ τη Κο8 πὸ ρῥγεΐθη- 

ϑἰοῃβ ἴο Ὀοὶηρ 1[56}{ 4 οοπητηδηΐατν, δηᾶ ἰθχίοα ἰῃ [ἢ6 βίν]ς οἱ ΕΠΘηἀὶ οσ 
ἘΡεΙηρ σδηποῖ πονναάανβ Ὀ6 )υ5ι1Π6ἀ. 

1 15 Ῥειθᾶρβ πδοδϑβϑασν ἰο Κεαρ ἴῃ ταϊπὰ {παΐ μεγα ἅττα σοηϑι ἀθγα Ὁ ]8 
ὨυΠΊΕΙΒ οὗὐ ρδρυτί οοπίαϊηϊηρ ἰγαρτηθηΐβ οἱ Ἵἤοσαὶ ἱντῖο, ψῃοἢ ΙηᾶΥ 

Ῥεϊοηρ ἰο Ῥίπάδγ. πεσε {μεβα οοηΐδίη σάσὰ Ρίπάδγὶς ννοστὰς, 1 ᾶνε ἄσαννη 

αἰϊεπίοπ ἴο {Ππ|8. Ἐίογοποθβ ἅτ ρίνθη δ5 ἰπ 9516}14 (ρᾶγβ ὑΠογ), 516}}8 

(ρ815 δἰΐθγα) ψ] τ ἰῃς [Ο]ονπρ αἰ δ γα θοαβ, 

ἃ) Ιπάϊντάυα] Ραρδῃβ ἅτὸ πυτηθεσοα 7, ΤΑ, 1Β, ΤΟ, 8 εἴς., ποὲ 7, 76, 70, ἴς, 8. 

) ΞΕ Πγλϊδῃ οὐδβ 8 ἀπ 4 τὸ ἀἰϊνϊ δα, δπὰ πυπιθοτγοα δοοοζαάϊηρ]ν. 

0) υδίουβὶν δἰἐγι υϊεα ἔταρτηθηΐβ ποῖ ἱποϊυδοά ἴῃ ἐμ βεοϊοῃ θυρία 

(ἔστ. 888.---ὅ0) τα τηασκαὰ πὰς, Ἐίγ. 107." 

ἃ) Ἐταρτηθηΐβ ἰῃ ἐπα βθοίίου τηατκοᾶ Ῥυῦῖα τὰ πηαγκαὰ ἔπυ5, γέγ. 840. 

6) Ρ. Οχυ. 2622, ἔτ. 11 ἢανε δἀάεά ἰο τ. 846; ν. 1|ονά- ]οπο5, Μαίΐα, 1967, 

ῬΡ. 2065. 



ΨΝΠῚ Ιπϊτοάδυςξίοι 

Ι Πᾶνε ΓΟ] οννεὰ ἢο ϑυϑίθπι ἢπ ἰδ ἰγαηβογίρίϊοη οὗ ὈΓΟΡΟΙΓ ΠδΙ.65 85 ἰπ6 

ΤοστΩ5 οἱ ΠθΑπ)ορὮ]ο5, ΑἸΚη θη 6. ρ. ϑῆονν. ϑυρρίεπιθηΐς ἰο ἱταρτηθηΐβ νϊοἢ 
ῬΘΑΓ πὸ αἰ υϊίοη ϑῃουὰ ὈῈ ἀϑϑυσηεα ἴο Ὅς ἰποβὲ οὗ σγεηῖε} οσὐ Ηυπὶ 

(6-Η). Τήπὸ ἐπᾶς, νβοσε στηαγκεά, ἀγὲ ἱπαϊοαϊεὰ ὈΥ {, τροϑὶν Βοννενοῦ ἴῃ 

ογάεγ ἴο οἱαγιν ννογᾶβ, ννβθγα ἐπι 114] ἀἰραπιπηα τηδΥ 6 ϑυϑρεοίεά. Μυΐς Ὁ 
αυὰ (δαϊ ποῖ β, γ, δ -Ἐ μ, ν)ὴ τὸ πηαϊκθα 45 στηδακίπρ ροβιϊοῃ : ἃ νονναὶ 

τηικεᾶ 85 ἰοῃρ 'π ἔπε πηᾶΐὶπ Ἐπίσυ 5 Ἰοηρ ἴῃ 411 Ἔχδιπιρ]θβ οὗ (μδὶ ννοτά, Ὧπὰ 
ΙΓ] ταν, ἤθη (ῃς Ἰεηρτῃ οὗ ἃ νον οἷ 15 ποῖ σῃαγκϑὰ ἴῃ πε τηαΐη οπίγυ, ἰΐ 

τηυβὲ 6 Δϑϑυτηθα 15 ἸδηρῈΝ ἰ5 ἱποοηβίδῃξ οΥ ὑπκηονη, ΤῊ οοβὲ οὗ τηατκίηρ 
ΨΟΨΕ]5 85 ἅποαρ5 νου ἤᾶνε Ῥθθη σοι ίιἐνε, ἀπα πε ἤπα] τα ἴῃ Δην 

ς456 υηϑαϊοαοσίοτν : Ὀὰὲ ογαϑὶς δῃὰ ϑογηὶζθϑὶβ ἤᾶνα Ῥθθῃ τηδκεά, 
Α Ἰοχίοοῃ 15 {π6 σϑβυϊὲ οὗ ἔνο ὀρροβίηρ Ῥγόοθϑβϑεβ, σοπιρὶδίίοη δηα οοϊὰ- 

Ῥτεββίοῃ. Τα ἤγϑέ γεβοιι]65. θ6 ψΟΥΚ οὗ ἃ τπιᾶρρὶς, ἴδ βϑεοοπὰ ἀοπιδηᾶς 

ΤᾺ ἢ] 655 561} οτ Εοῖςπι. Τπογείοσθ, ἄνθη ἐπου ρα 1 ἢανα οἔΐδη αυοίεα ΡΙΠαΑΓ δὲ 
Ἰεηρτῃ δὲ ἴπ6 ρῥγίοε οἱ ἀοίηρ ͵υ5ὲϊοα ἰο ἢϊ5 σοτηπιοηίδίοῦβ, οἡ [6 ῥγίῃορ]6 

Πίνδαρον ἐκ Πινδάρον σαφηνίζειν, 1 πᾶνε ποποί61655 Ὀδθη ρίξαν ἀὐναγθ, 
Ὀχανὶβ 6556 ἰάθοτο, οὔϑουσυβ ἤο. ἂπν Ἰεχίοοῃ 15 ἃ σοιηρσοχζηΐβα Ὀδίνθοῃ 

ἔπεπα ἔννο δἰ ςτυαο5. 



ΒΙΒΙ ΟΡ ταΡὮΥ 

1 ἰποϊυὰθ Βεζς ΟὨΪῪ ᾿νΟΓ5 ἴο ΨἜΪΟΒ ἐγοαυοηξ τοΐοσοπος τνὰ8 σηβῆθ: οἴοσβ, οβροοδ!ν σεῖς! ς8, 
Δ] 6 Ὀς ἰουπὰ ϑιεὰ αἱ ἔπε τεϊεναπξ ρίδοοϑ ἰῃ τὰς Ὀοὰγ οὐ (Ὡς ννοσίκ. Ννοσάβ ἰῃ ὑοϊὰ ἴγρα 
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ΑδΡθσονίδιίοηϑ 

Τῆΐδβ 1151 ἀοε5 ποῖ ἱποϊυάς ρετίοαΐςα]9, τον αἰοά 85 ἐπ Αππέο Ῥμ)]οϊορίηαθ. 

Δ. ΕΒ γγαπλΌ. 6. Β. τὸ δχθπἱ σταϊΐα 
Θρ. -ἰ ΤΉΓΟΠΟΒ. εἀά, -- εὐϊοτθ 
Πα. - Ῥαοδῃ. ερ. Ξαι ερὶς 
Παρθ. «-- Ῥασιμοποίοῃ. ΘΡΟΧΟΩ. “-- Δροχοροῖο 
Ππ. πὸ ρΡᾶΡ. τὸ Ράρυτσυϑ. φρῃ. τῷ ορβεὶ 
Σ - 50 ῃο)αϑι δὰ ἴοο. 68Ρ. τα Θϑροοὶδν 

εἰς. ὅπ ΟἸΟΟΙΟΓΑ 
Αδβοῖ. 3π ΑΟΘΟΏγ}υ8 εχίχ). ἜΞΞ ἐχδταρίο(8) 

805. “- ἀρβο υϊε(}γ) ἀχρὶ. τα οχρίαἰη(εα) 
8ςς. -ὦς δοουδδεῖνε 

δος. ἴο0 π5- βοοοσάϊηρ ἴο ἘΘΗ. “- Εταρπιδοῖο ἀογ ρτί οἰ ΒΟ 
δεῖ. ΞΞ- δεῖϊνε Ἡϊβιοσίον, ςἀ. ᾿δοῦν 
Δ 100. - δὰ ἰοοιτα ἔ., ἴοι. τα ἑδπιηὶης 
δάὰ. -- Δὐἀοὰ ἢ. -Ξ- Πφυγαῖνεὶν 
δὰ. -- δα]εσᾶνα ἤη. - δὲ οῃμὰ 
δάν. - Δὐνεσῇ ἐοτὶ. -ἰ ρΟΓΠΆΡ8 
ΒΘΟΪ. Ξε. δεοῖὶϊς ἐτ( τ). -- ἔγαρί)- "- ἱταρτηθηῖθ 

ΒΟΥ. -- δοσχίβε ἔμξ. -ῷ ἑυἴυτςο 
δρ. -- ἀρυὰ δ᾿ 
γί. τα ἃστίοϊο ἔθη. -- ξοηϊεῖνο 

Ο. α. Α. -- σδιιπρίβοπο ροϊεμτίς Απηζείρεπ 

Βασοδ. κ5- Ββοσδν 65 σῊ. πα Οτσρηίο}}, Ηυπὲ 
Ὀγς. Ξ-ι Ὀγζαηείπο οὐϊξοτβ ᾿ " 

Ἡετοάίδη. - Ἡοτοαίαηυ5 Οτατηπιδίίουβ 
ς. - (ἢ ἩΗδτοὰά. -- Ἡετούοίΐι5 
οἱ. πα φοτραγε Ἡς8. τε Ἡοσοὰ 
οἷ. -- οἴαυβα Ἡσβγοῖ. -- Ἠςβυνομίυ8 
Εἰ]. τα. οοἰαΐο μεΐοσγος!. τ μαξογοοϊξες 
ςοηΐ. πὸ ςοπ:οςτυγο() : 

οοὐ(). π το, οοὐϊΐςο5 1. πὶ Ιεμανίδῃ Οάς 

ςορθ. τι ςορῃπία ἔταρεσθ. 5 ἱπρεῖβοπαὶ 
ἰσαρί. -- ἱπιρετγίςοϊ 

ΟΟΣΏΡ. 5 οορᾶγαῖνο : ᾿ 

φοη).  π“ ςοπ)υποιίοη ἔτερν. 5: ἱπιρογβέῖνο 
ςοπβίσ, -- ςοπβίσιοιίοι ἱπά. " ἰπαϊοδείνα 
ξόσσο!: ὦ ξοττδϊαεῖνε ἰηάοί. Ξε ποίας 

ἐπί. πΟ ἱπῆπιτνς 
ἀδι. -ι ἀαἴξνε Ἰπαϊτ. - ἰπάϊτοςς 
ἀεί. τα ἀο(οηποά (Ὀγ) ἰπίεγσῃ. -τξ ἱπίογῃδὶ 

ἀςίςςξ. «- ἀοίοςιίνε ἱπίογργ, Ξ ἱπίεγργεΐ 
ἀςπι. -- ἀεπιοπβίταϊίνο ἡπίοττοξ. :- ἱπιοττοραῖδνο 
Ῥος. -- οτὶς ἐπίσαθϑ. τα ἐπίγαπϑινο 
ἀυῦ. ΞΘ ἀυθίουϑ (ςχασρ 6) ἧγτες. -- ἱγσεξυΐϊατ 

Ευντ. - Ευγρίἀο9 Κ-Β. τε Καμηοι- ΒΙΔ585 
ΕΜ, -- Εἐνπιοϊορίουτπι Μασηυπιὶ Κο. - Καπποι- Οοτει 



ΧΕ Αδυτοενίφείοηϑ 

Κ. Ζ. -- Κυδὴβ Ζει ΞΟ τ τ νοτ- 

δἰ οιομοπὰθ Θρυδομίογβοιηρ 
ΚΙ. Θοῆγ. τὸῸ: Κιείπς ϑομ σέο 

κε. Ξὸε ΣΤΟΣΑΙΥ 

τη. Ξε ΤὨΘΟΌΪ ΠΟ 
πιοῖ. τῷ. τῃείδρβοσίοδιν 
σιρίςσ. 5τ. ΞΞ- τησεῖγὶ ρτακα 
Μοβοῆ. -- Μοβοβμπορυΐοβ 

Ν. -- Νεθεδῃ Οὐδ 
Ώ. τὸ πουῖογ 

πος. Ξε πορδένα 
Ποδι. ΞῷΩ ποιηΐϊηδέϊνα 

ποίϊ. Ξε ποίδνϊς 

Ο. ΞΞ. ΟἸγταρίδη Οὐς 
ὈΡΡ. ΞΞ ορροϑβαά ἴο 

ορι. ΞΞ ορίδεανε 
οζ. ΟὈἹ 4. -Ξ- ογαο ορίψυβ 

Ρ τ Ργίἶβα Οὐς 
ῬιΟχυ. -- Οχντυποδυβ Ραργτ 

Ῥ.Μ.6. -- Ῥοεῖδε Μοῖϊίςὶ Οταθοὶ, εἀ. Ραρὲ 
ῬάγαΡὮγ. -- Ρασαρῆγαβξε 
Ῥᾶσγι. Ξε ραγίϊοὶρ!ς 
Ῥαγ, τῷ ραγίῖνα 
Ῥ858. »- Ῥαββϑῖνο 

Ῥοτῆ. Ξο Ῥεσῆδρ8 
Ῥοτβ. - ῬΕΓΞΟΏΔΙ, ρεσβοηᾷ(ϑ) 
ῬΙ. -- οἷυγαι 
Ρέ. Ξαὰ ρεσγσίεοϊῖ 
Ῥγ. - Ὁτεαϊοδένο 
Ρην. -- ρηναῖϊνςο 
Ῥῖο Ξε ἰηϑίεδα οἔ, ίοτ 
Ρτοῦ. ΞξΞ ῬΡσοῦδΌν 

Ῥτοη. ΞΞ Ῥγεοποῦπ 

ῬΓορ. Ξε ρσορτίαπι, ὈΓΟΡΕΓ 

4. ν. τὰὸὀ αποὰ νίἀ6 

4υοϑὲ. -- ᾳυςβεοη 

τοάυρὶ. -ιὶ σεδυρποδίεὰ 
τοί. -α γείεγθηοθ 

τεοῖῆοχ. Ξα τοῇοχίνε 

το!. ταο σεϊδεϊνο 

5. Β. Β- -- δ ἐζυπρβρογοδίο ἀογ 
Ῥτουβίβοπεπ Ακδάδπη ἀο Σ᾽ 
ΧΝ ᾿Ιββοηβοῃαίοη ζὰ Βογια 

ϑ0Ρῇἢ. τ ΘορἤΟΚΙο5 
8. τὸ βίηρυϊαγ 

8Β.Ν. 800 νοῦῦο 

ες. -ὦ βοιΠἰςοῖ 

Βὲπλτῃ. Ξ- ΟΥὁ 5ἰσιέϊαγ {(τογὰ 8) 

80). Ξε Β ᾽υ πον 
βυροτά. τ: βυογαΐπαίς 

8.05. Ξα βυ ρβέδπενε 
ΒΌΡΟΙΙ. -ι βυροτγίδινο 
ΒΏΡΡ. ΞΞ δυρρίον!, ϑυρρίονοσιπὶ 
80.5Ρ. Ξα ϑυϑροςί(οα) 

(δβε(). -- ἐοϑιεϊμηοηίυπι, ἰςϑεϊιουΐδ, 
ΤῊ. Μαρς. -- Τιοπῖδ8 Μαρίβίθσ 
ἔσδῇβ. Ξ-- ἐγαηϑιενα 
ἐγαῆβϑί. π-τ ἐγαπβίογτοά 
ἔσδῆθρ. Ὁ (γταῃβροβοὰ 
Ττίο!. :Ω Τιοι νυ 

ν πὸ ΝνΌΓΒΟ, ᾿ΐη6.: να 

νδσ. τα νϑ ΠΟ. 8(1ν) 
ν. 1. πε να τῖδ Ἰοςτίο 

νος Ξε- νοοδνο 



Αδρτγεν δείοιβ ΧΙΠῚΙ 

Το Το] ονσίηρ 1.58 Βῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 οοῃδίἀοτοα 85 δὴ διζεσηρὲ οἱ σὰν ρᾶσί ἴο ἐπίρσγονε ἰὰς ἰοχί 
οἵ 5π0}}, Ὀυϊ ταῖδοσ ἃ8 ἃ Ὀγδοῖίίοδὶ ἢοῖρ ἴο ἴπ6 τεδάδσγ, ψῆο 15 ργοβθηίεᾷ υὐἱ ἢ ἃ ἰοχὶ γος ἴτοῖλ 

τθοσα ἀσγαβες οι πΠ ΔΈΏΟΏΒ, ΟΥ ΘΙ ἢ ἀΔΈΪΟΏ9 ΡΟΟΌ ΔΙ ἴοὸ 9Π6}1}8 ἰοχξ. 1 σᾶ56 1 την Ὅς δοουϑοά 
οὗ Ἰδοῖ οὗ σπιοϊμοά, ἰδὶ τὴς ρ]εδὰ ἐμαὶ 4}} 816}1᾽8 εση πη ἀδίουϑ --- δηὰ στηοϑὲ οὐ ἴμοβα ἰῃ οἵοσ 
τιράσγῃ ἰοχίβ --- το οἰοατῖν ἱηθοαϊεα δὲ ἐῃς σεϊονδαηξ ρἷδος, ἐμβαξ 1 ἂπὶ ΟἿἹῪ ἐο! Ποννίης ἐδ 
Ῥτδοίίος, βίδίε οσ σοποςαϊεά, οὗ οἶμοῖ ἰεχίοοσταρἤεῖβ, ἀμ ἐπαΐς ἐμ 18 ρίνεβ οὐ {πε σοῖς ἃ 

σπιοτο Ἰαϑεηρ ναὶὰς ἴο με Ἰοχίοου ἰπ νίονν οὐ ἔα οοηδίδηϊ 5Π18}} σβδηροβ Ἄνοῦ ἰῃ ἴῃς ναπουβ 
ὙΤευῦποι ςἀϊκίοηϑΒ. Μιβρεπὶβ ἀγε ποῖ ἱποϊυάεάᾶ ἐπ 818 1131: δῷ ἀϑδίθηβις ἱπάϊοδίεβ ἐμαὶ 5πῸ}} 

σοδήβ ν (δ 6 οοάΐοα8. 

Ο. 

Ο. 
Ο. 

π 4 ΑΚ π ΦὺῸν τυ υποοοοορο 

ὦ, δ2. 

ὦ, 87. 
2, 971. 

Ῥ μν 0 9 μὰ μὰ ρὸ 7» σὴ σὺ σὺ 99 ιμχῖιρῷρ κα οο μ μὰ Ἐς Θὲ 5. Ὁ 5 δ δι δὴ δῷ ἐξ 

Φ 9 ὌΝ τὶ 

ἀφροσύνας (Π, Βοντα: δυσφροσυνᾶν, -ας οοὐά.: δυσφρονᾶν 

Ὀιπάοτί, 5161} 
γαρύετον (οοἀά.: γαρυέτων ΒεοΓρ) 
θέλων κρυφόν τε θέμεν ἐσλῶν (ΑἸἰϑίαγοδιυβ: θέλον κρυφὸν τιθέμεν 

ἐσλῶν 5π6}1, ΗἩδττηδηη, ΟοΡρροϊα, Ατβίαγοῃυβ, θέλων κρύφιόν τε 
θέμεν ἐσλὸν ςοἀά.) 

᾿Ορθωσίᾳ (οοἀᾷ.: ᾿Ορθωσίας Αἢτοη5) 
παρέστασέν τε (οοὐά.: παρέστασ᾽ ἔν τε ῬεΘΚ) 

ἐν δίκᾳ (οοαά.: ἐνδίκας 516]}} 

νεκρῶν (οοαά.: νεκροῖς 111.) 
ὠδιῖνός τ᾽ ἐρατᾶς (ςοἀά.: ὠδίνεσσ ἐραταῖς ΝΝῚ]., 516}} 
διακρίνειν (ν. 1]. διακρῖναι.) 
παλάμᾳ (παλάμαις ν. 1.) 
ἄρα (Μ)Ὲ].: ἐρέω οοἀά.: ἀπὸ δίοπε) 
βαθύ (οοαά.: βαθύν Βετρῖκ, 51η61}) 
τινος (οοὐά. : τινες Θῃερραγά) 

μελησίμβροτον (οοἀά.: -βρότων Βαττεί() 
ἀφίσταντ᾽ (οοἀά.: ἀφίσταιντ᾽ (ΠδΔοτΓ5) 
τέλεσαν (οοἀά. : τέλεσεν ΣΥΡ', ΝΥ ΔΟΚΟ ΙΔ ρΡ61) 

ἤθεσι τάν ποτε (ΒοΕΟΚΗ: ἤθεσιν ἄν ποτε οοἀά.: ἤθεσιν ἔν ποτε 

ΟἸἰ8εγ5) 

ἀγνιᾶτις (οςοἀά.: ἀγνιᾶτι (51) 

πυρωθέντων (οοἀὰ.: πυρωθέντας 516}}) 

φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ (ΒΕοΙκ: μόρον οοἀά.: φᾶ ἑ δᾳώσειν μόρον 
ΝΝῚ]., ΤΠΘΊΙασ, 516}}) 

καΐπερ (καίπερ ν. 1.) 

ἐπιβουλίᾳ (ἐπιβουλίαις ν. 1.) 

ἄλλος (οοἀά.: ἄλλος 1.0Ρ}6}} 
παγκρατίῳ (ν. 1. παγκρατίου) 

ὁμαιμίου (οοἀά. : ὁμαιμίοις ϑοῆτ., 5611) 

δοκέοντα (δοκέοντι ἘδΠΠΕ]) 



» κ᾿ ΑΡΡτον ΔΈ ΟΣ 5 

ἀνερεῖ (Οἰ!άοτοίθενο: ἂν ἐρεῖ οοἀά.) 
σφισιν (ΤΤο].: σφιν σοἀά.: σὺ ἵν Μ485) 

αὔξηται --- ἄσσει (ΤΌγντι : αὔξεται ---- ἀίσσει οοἀᾶ. : ἀίσσει --- 
{-Φ- -) ΕἘε]. νορι) 
ἕπεταιΐ (οοἀά.: ἐπέβα ΜΜΝ1}.) 

νικᾶσαι (οοἀά. : νικῶντι 516}}} 

μελιζέμεν ἀοιδαῖς (οοἀά. : μελίζεν ἀοιδαῖς Ῥαυν) 

ἐλπίδων ἔκνιξ᾽ ὄπινί (οοἀά. : ἐλπίδ᾽ ἔκνιξαν ὅπιν Ν11.) 
᾿Αμφιάρηον (Βοεροκῆ : -αον οοὐά.) 
παροιχόμενον (Βεπεάϊοία5: -ομένων οοὐά,, Π.) 

χρυσάνιον (ςοαά.: χρυσανίου ΒορΟΚΙ) 
Λοξίᾳ (Π: Λοξία 6σ-Η.) 

. μιν (Π: νιν Π) 

κενέωσιν (νυ) (Π: κενεώσιας 50ἢγ.) 

καὶ Ζεάθον (Π:ἂν Ζεάθου ΝΝ}}.) 
., πέταται (οοαά. : πέτεται ΝΥ ἐξ ΘΩΡ40}) 

Τλιβάνῳ σκιαράνΐ (ν. ].: λιβάνων σκιαρᾶν {.) 5161} 

οοὐά,, ἀυῦ. 1. (οοπἱεοΐυσατῃ Δ]. τεσαριξ 5861) 
δ᾽ ὑπνόωντεϊ (οοἀά.: δ᾽ ὥπτων τε 5π6}}} 



ἀάτα] ν. ἀνάτα 
ἀβάπτιστος)} πιεῖ. ποί αἱρῥεά͵ διιογαμί 

ἀβάπτιστος εἶμι φελλὸς ὧς ὑπὲρ ἕρκος 
ὅλμας ἱ. ο. υπίουσποά ὈΥ {δπὸ β᾽διμογβ οἵ 

οἴπεσα Ῥ. 2, 80. 

Ἄβαρις] νῆο οἂπιθ ἴο ἐδ Αἰδβθηΐδηβ 88 
ΘηνοΟΥ͂ ἔτοπι τς ΗΥροσροσοδηβ ψΠθη {4- 

ταὶπο ννὰ59 ἰϊεοξίίπρ Οτεεοο. ε58ῖ. Ηατ- 

Ῥοοταϊίοῃ, 85.ν. ἴΑβαρις. ὁ δὲ χρόνος ἐν 

ᾧ παραγέγονε διαφωνεῖται, --- ὁ δὲ Πίν- 
δαρος κατὰ Κροῖσον τὸν Λυδῶν βασιλέα 56. 
λέγει παραγενέσθαι {4τ. 270. 

πἄβας] κὶπξ οἱ Ατροβ, μβγαπάξαϊμοσ οἵ 

Αἀταβίοβ. “μόνος (ΓΑδραστος) -- 

ἀφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ Αβαντος εὐ- 

ρυχόρους ἀγνιάς᾽᾿ (εἰς τὸ "Ἄργος. Σ) Ρ. 8. 
δῦ. Ἰντ’ ΚΑβαντοςῖ Δ. 1. 9. 

ἄβᾶτος τ«ενταἰαίηαδϊε τὸ πόρσω δ᾽ ἐστὶ 
σοφοῖς ἄβατον κἀσόφοις τιοῖ. οὗ ἔπ ἸΔπ 5 

Βεγοηᾶ τῆς ῥἱατβ οἱ Ἡδτγου]οβ. Ο. 8. 44. 

οἵ. οὐκέτι πρόσω ἀβάταν ἅλα κιόνων ὕπερ 
Ἡρακλέος περᾶν εὐμαρές Ν. 8. 21. 

"Αβδηρος] ἃ Ξοη οὐ Ροβοϊάοῃ δῃὰ σροῃγτποιβ 
Πποτοὸ οὐ Ανάοτα, δὴ [Ιοπίδη οἰΐν οὗ 

Τῆσγαοθ. Ναί)δος Θρονίας ΓἌβδηρε χαλ- 

κοθώραξ [Ποσ)ειδᾶνός τε παῖ Πα. 2. 1. 

“Αβδ)ηρε (δάφν]ηρε κυρ». Βαάε) Πα. 2. 

104. 

ἀβ' λἄβης] τοριϑοαίμσα, ςφοιιγα τόνδε λαὸν 
ἀβλαβῆ νέμων Ῥ-. Ο. 18. 27 “ἀφίξεται λαῷ 
σὺν ἀβλαβεῖ᾽’ Ῥ. 8. δ4. 

ἄβοᾶτί] ὐϊδδοιί περάϊηρ ἰο δε οαϊϊεά, μη- 
σμηνηοησιί πολλά νιν πολλοὶ λιτάνενον 

ἰδεῖν: ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄωτοι περιναιε- 
ταόντων ἤθελον κείνου γε πείθεσθ᾽ ἀναξίαις 

ἑκόντες (Ττίς: κἀβοατί εοοἀὐὰ: ἀμαχητί 

Σ Ῥασαρῆγ) Ν. 8. 9. 

ἀβουλία)] ἐϊααυίςεάνδ:ς, ἱδοιερ]ιίεοςηεςς 
καὶ κεῖνος ἀβουλίᾷ ὕστατος --- θάνατον 
αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν (ΒγΖ.: ἀβουλίαις 

ςοὐά.) Ο. 10. 41. 

ϑίαίενγ, ΡΙμάἄασ. χοῦ 

Α 

ἀβ' ρός] (-όν: -ἀ: -όν, ἀςο.; -«ἀ, δ06.)} 

ἃ. οἱ πιαίοτία)! (Πἰημχϑ, εἰ δοαίε, ργαςείμϊ 

ἴων ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι 

βεβρεγμένος ἁβρὸν σῶμα 5ς. ἤϊαμος Ο.6. 

δδ. ἁβρὰ Κρηθεὶς ᾿ἱππολύτα Ν. ὅ. 
206. ἁβρὸν ἀμφὶ παγκρατίον Κλεάνδρῳ 
πλεκέτω μυρσίνας στέφανον 1. 8. 60. 

Ῥ. πιεῖ. οἱ ποπ-τηδίεγία! {πίηρ8, 5] .η- 

ἀϊὰ τὶν δὲ κῦδος ἁβρὸν νικάσας ἀνέθηκε 
Ο. ὅ. 1. εἰ δέ μοι πλοῦτον θεὸς ἁβρὸν ὀρέξαι 
Ρ. 8. 110. τιμὰ δὲ γίνεται, ὧν θεὸς 

ἀβρὸν αὔξει λόγον τεθνακότων Ν. 7. 82. 

ὃς δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦ- 

δος ἁβρόν 1. 1. δ0. [μέριμναν ἀβροτέραν 

(οοηὶ. ϑιδαςζι ον, ΝΝῚ]. :ἀγροτέραν οοἀά.) 

Ο. 2. δ4] τ. π.Ρ]. ργὸ δάν. ὁ δ᾽ ἐθέλων 

τε καὶ δυνάμενος ἁβρὰ πάσχειν ([. 6. εὖ) 
τ. ὃ. 1. 

ἀβ' ρότας)] -ῥίεπάοιν, ῥγοςρενίίν, οἵ. ἁβρός 
(Ὁ) ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν ἀβρό- 

τατος ἔπι μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται 
ὑποτπτέροις ἀνορέαις Ρ. 8. 89. ἐπεὶ ἀμφ᾽ 

“Ελένᾳ πυρωθέντων Τρώων ἔλυσε δόμους 
ἁβρότατος Ρ. 11. 84. 

[ἀγά, ὑεπὰ, εἰσ σαίνων ποτὶ πάντας 
ἀγὰν πάγχυ διαπλέκει (Βοεοκι: ἄταν 
Ησγπεα: ἄγαν οοὐά.) Ρ. ὦ, 83.] 

ἀγάζομαι] γευεγεπεσ, τυογεῆρ πολλὰ μὲν 
λοιβαῖσιν ἀγαζόμενοι πρώταν θεῶν (-Ξ- 

'Ἑστίαν), πολλὰ δὲ κνίσᾳ Ν. 11. 6. 

ἀγάθεος) »"οεέ λον ἐν Πυθῶνι --- ἀγα- 
θέᾳ Ρ. 9. 11. ἐν ἀγαϑέᾳ --- Πυθῶνι Ν. 6. 
82. 

ἀγᾶθός] (-ᾧ, -ὁν; -οἱ, -ὥν, -οἵσι, -οἷς, -οἷσιν: 
«ἄν: -ῷ, -ὁν; -ὧν) 
1. οἱ φΡοσζβοηβ, ποδίς, ροοὰ ἃ. 8α]., 

ἀϊτρμλοά πατέρων ὀρθαὶ φρένες 

ἐξ ἀγαθῶν Ο. 7. 91 εβΡ. ἐπ Ρμιγϑίοαϊὶ 
Ῥτοινεβ8, ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαί- 

μον’ ἄνδρες ἐγένοντ᾽ Ο. 9. 28. Πηλεῖ 
τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι Ῥ, 8. 100. οὐ 
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᾿Ἀγἄθωνιίδας 

θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθλητοῖς 

ἀγαθοῖσιν Ν. 10. δ1. καὶ γὰρ ἡρώων ἀγα- 
θοὶ πολεμισταὶ λόγον ἐκέρδαναν 1. δ. 26. 
Ῥ. τΞ. 5υῦ9., δὲ ποδίε, εβρ. οἵ 

ἴμποβς ἀἰβεϊπυϊϑηοά ὈΥ 5οοἷαῖ ροβίτοη δηὰ 

διπϊςεῖς ὕγονς85, ἀδύνατα δ᾽ ἔπος ἐκβα- 

λεῖν κραταιὸν ἐν ἀγαθοῖς δόλιον ἀστόν 
Ῥ, 2. 81. δόντα δ᾽ εἴη μὲ τοῖς ἀγαθοῖς 

ὁμιλεῖν Ῥι 3, 96. οὐ φθονέων ἀγαθοῖς 
Ρ, 8. 71. τὰ μὲν ὧν οὐ δύνανται νήπιοι 

κόσμῳ φέρειν, ἀλλ᾽ ἀγαθοί Ὁ. 8, 88. 
οὐκ ἐρίζων ἀντία τοῖς ἀγαθοῖς Ρ. 4. 

286. ἐν δ’ ἀγαθοῖσι κεῖται πατρώιαι κεδναὶ 
πολίων κυβερνάσιες Ρ. 10. 71. ποτίφορος 
δ᾽ ἀγαθοῖσι μισθὸς οὗτος Ν. 7. 683. τί φίλτε- 

ρον κεδνῶν τοκέων ἀγαθοῖς; 1. 1. δ. τιμὰ 

δ᾽ ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται Ι. 7. 26. τὸν αἰνεῖν 

ἀγαθῷ παρέχει 1. 8. 69. 

2. οἱ {πῖηρβ, ποποιιγαδίε, οἱ κοηοιν ὃ 

δ᾽ ὄλβιος, ὃν φᾶμαι κατέχωντ᾽ ἀγαθαί 
Ο. 7. 10. ὕμνος δὲ τῶν ἀγαθῶν ἐργμάτων 

βασιλεῦσιν ἰσοδαίμονα τεύχει φῶτα Ν. 4. 
88. ἐν λόγοις δ᾽ ἀστῶν ἀγαθοῖσιν ἐπαινεῖ- 
σθαι χρεῶν (5ςὮγ.; ἀγαθοῖς μὲν αἰνεῖ- 

σϑαι οοἀά. : ἀγαθοῖσί μιν αἰνεῖσθαι ΜΠ πηρα- 
τοὶ.) Ν. 11. 17. ἀντὶ μόχθων παντο- 

δαπῶν ἕπος εἰπτόντ’ ἀγαθὸν ξυνὸν ὀρθῶσαι 

καλόν 1.1.40. χρὴ δ᾽ ἀγαθὰν ἐλπίδ᾽ 
ἀνδρὶ μέλειν 1. 8. 1 

3. αἀά. ἱπί., γοοὰ ἀγαθαὶ δὲ πέλοντ᾽ 
ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμφθαι 

δύ᾽ ἄγκυραι !. 6. “δε Ο. 6.100. “ποθέω 

στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς, ἀμφότερον μάντιν 
τ᾽ ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι.᾽᾽ Ο. 0. 17. 

4, ἡ. 50 5., φορά, ροοά ἰογίεπε ἀτειρεῖ 

σὺν ἀγαθῷ Ο. 2. 38. εβρ. ἰπ οἱ. 

πένθος δὲ πίτνει βαρὺ κρεσσόνων πρὸς 
ἀγαθῶν Ο. 23. 24. ἄλλα δ᾽ ἐπ’ ἄλλον ἔβαν 
ἀγαθῶν Ο. 8. 18. ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν 

κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον 

Ν. 11. 80. 

5. ἀυῦ. οχ. [ἀγαθὰ σωτῆρας (ςοάά. (]εηη. 

ΔΙΟΧ: ἀλαθέας ὡρας οχ Ησθνοἢ. ΒοΠΟΚΉ.) 
{γ. 80. 6. 

"λγάθωνίδας) α ἰανουτίες οἱ Ῥίπαατ, ΝΨΊ., 

ΚΙ. 5.8. 4. 18]. ὄφρα σὺν Χειμάρῳ 

ἄγαμαι 

μεθύων ᾿Αγαθωνίδᾳ βάλω κότταβον 
(Ν.: ᾿Αγάθωνι δὲ οοἀά.: ἐ. ο. ἐπ 
δοποιν οἱ Αραϊμομἰα5) ἔτ. 128, 2. 

ἀγακ'λεής] |αν-[απιεὰ ᾿Ανταίου μετὰ 
καλλίκομον μναστῆρες ἀγακλέα κούραν 

Ρ. 9. 106. γαρύσομαι τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν 
τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν ᾿Ασωποδώρον πα- 

τρὸς αἷσαν 1. 1. 84. Ἰλᾶλον ἀγακλέα[ 
Πα. 4. 12. παιᾶνος ἀγακλέος ὀμφᾷ Πα. 

ὅ. 48. 

ἀγακτίμενος] τιυεί!-δι! Κυράνας ἀγα- 
κτιμέναν πόλιν Ῥ. ὅ. 81. 

ἀγάλλω] λοποιιν, ἄο δοπόιν ἰο τὸν μὲν 
(Ξο. Πέλοπα) ἀγάλλων θεὸς ἔδωκεν 

δίφρον Ο. 1. 80. καὶ νῦν τεὸς μάτρως 
ἀγάλλει κείνου ὁμόσπορον ἔθνος Ν. δ. 48. 

τηοὰ. [ρ458.,)ν ἀγαλλομί (Ἰπίποισι)ν ἀγαλ- 
λόμίενος ϑΘῦρρ. 91π6}}1 οχ αἷἱο ραργτὶ 

ἐσγαρτηβηῖο.) ἐσ. 216. 18. 

ἄγαλμα] (ἄγαλμα ποπι., νος., δεο.; ἀγάλ- 
ματα Δς6.), 

ἃ. είονγ, αεἰἐρὶ χαριέντα δ᾽ ἕξει 

πόνον χώρας ἄγαλμα 5.0. ὕμνος (σοηίζα 
ΨΜΗ., ἄγαλμα “1δὲ ἀϊς Ἰυροπαά, τϑο]ο 6 

δίπρομ 5011, ἀθγ Θοβπιθοῖ ἀ65 1,Δη68.᾽} 

Ν. 8. 13. ἱκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν γονά- 

των --- ἅἄπτομαι φέρων Λυδίαν μίτραν 

καναχηδὰ πεποικιλμέναν, Δείνιος δισσῶν 

σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον 

ἄγαλμα (. ο. τὸν ποικίλον ὕμνον Σ.) 
Ν. 8. 106. εὐάρματε χρυσοχίτων ἱερώ- 

τατον ἄγαλμα, Θήβα (οἴποτα δβϑϑυτως 

Ῥιηάατς ἴο ᾶνς βοστὶς ρατέουϊας δἰδίυς ἰῃ 

ταϊηπὰ.) γ. 198. 

Ῥ. σἰαίπα οὐκ ἀνδριαντοποιός εἶμ᾽, 

ὥστ᾽ ἐλινύσοντα ἐργάζεσθαι ἀγάλματ᾽ 

ἐπ’ αὐτᾶς βαθμίδος ἑσταότ᾽ Ν. ὅ. 1. 
ο. μιοηππιη! ἔνθεν ἁρπάξαντες 
ἄγαλμ’ ᾿Αἰδα, ξεστὸν πέτρον ἱ. ο. 
ἰοπιϑίοπα Ν. 10. 67. 

ἄγαμαι) δὲ ανιατεὰ αἱ ἃ. ς. δες. ἴυξεν 
δ᾽ -- δύνασιν Αἰήτας ἀγασθείς Ρ. 4. 288. 

ΡΒ. ς. μβοῃ. ἔκρυψαν τὸ πάντων ἔργων 

ἱερώτίατον), γλυκείας ὀπὸς ἀγασθέντες 

ὅτι ξένοι ἔφθινον (β8ς. θεοί, νὴ} ΜΠ Οἢ 
ἀγασθέντες παν ῬοΞβί Ὁ ῬὍὁὸ ἰοϊποά. ν. 

Κηληδών.) Πα. 8. 18. 



᾿Ἀγἄμεμνόνιος 

"᾿Αγᾶἄμεμνόνιος) οἱ Αραπιδινρῖο Κασ- 
σάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν ᾿Αγαμεμνονίᾳ 
ψυχᾷ πόρευ᾽ ᾿Αχέροντος ἀκτὰν παρ’ εὔ- 

σκιον νηλὴς γυνά Ῥ. 11. 20. 

"Αγἄμήδης) οπς οἱ ἔδε ἸΙοφεπάδτγ ἰουπάοτδ 
οὗ ἴδε Ὀορμὶς τεταρὶς οἱ ΑΡροἹο. ν. ἰεβξ. 

δὰ ἔστ. 8. τὰν ᾿Αγαμήδεϊ Τρεφωνίῳ θ᾽ 
'Ἑκαταβόλονυ συμβουλίαν λαβών ἐγ. 2. 2. 

ἄγαν] ἰοο ποῖ οὔτε δύσηρις ἐὼν οὔτ' ὧν 
φιλόνικος ἄγαν Ο. 6. 19. “κοῦ μὲ πονεῖ 
τεὸν οἶκον ταῦτα πορσύνοντ᾽ ἄγαν." Ῥ. 
4. 101]. τὸν δ’ αὖ καταμεμφθέντ’ ἄγαν 

ἰσχὺν Ν. 11. 80. σοφοὶ δὲ καὶ τὸ μηδὲν 
ἄγαν ἔπος αἴνησαν περισσῶς τ. 86}. 

ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν 

ἄνδρες (8.. χαλειτώτατοί εἶσι.) ἔτ. 210. 

[ἄγαν ςοἀά. οοπίγα πιοῖ.: ἄταν Ἠδγηο.) 
Ῥ. 8. 82.] 

ἀγᾶνός] ρομεῖς, νε!ὰ ἀγαναῖσιν ἐν 
χερσὶ ποικιλανίους ἐδάμασσε πώλους (8ς. 

Ἱέρων ν. ϑοδγ., Ῥγίῃ. ζοπιηι. δὰ Ἰοὺ.) 
Ρ. 2. 8. τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς 

ἐποιχομένους τίνεσθαι Ῥ. 2. 84. ἀγανοῖσι 
λόγοις ὧδ᾽ ἀμείφθη Ῥ. 4. 101. ἀγανᾷ 

χλοαρὸν γελάσσαις ὀφρύι Ῥ. 9. 38. χρὴ 
δὲ κωμάζοντ᾽ ἀγαναῖς χαρίτεσσιν βαστά- 

σαι 1. 8. 8. κατεκρίθης δὲ θνατοῖς ἀγανώ- 
τατος ἔμμεν (3ς. "Απολλον.) Πα. 16. 7. - 

ἔτ. 149 Θοὴτ, 
ἀγἄνόφρων) φομεϊα οἱ ερὶνε ἀγανόφρων 

Κοίου θυγάτηρ 1ιεἴο. Πα. 12. 12. 

ἀγάνωρ] ῥνοιι(ἃ (ποῖ οἵ ρογβοηβϑ) α, νγομά, 
φιαρηί οοης ἀγάνορι μισθῷ Ρ. 8. δδ. 

ἀγάνορα πλοῦτον Ῥ. 10. 18. ἀγάνορα 

κόμπον μὴ φθονεραῖσι φέρειν γνώμαις 
Ι. 1. 43. ». ῥνοιά͵ ερὶνιεά ἀγά- 

νορος ἵπτππον Ο. 9. 28. πεῖραν μὲν ἀγάνορα 
Φοινικοστόλων ἐγχέων ταύταν Ν. 9. 28. 

ἀγἄπάζω])] ωείξονσ δοῖ. ἃ ταρά. μειλιχίοις 

τε λόγοις ἀγαπάζοντ᾽ (83.ς. ᾿Ιάσονα) 
Ῥ, 4. 241. ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ 

τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ’ ἀγαπάζο- 
ντι 1. ὅ. 63. 

ἀγᾶπατός) «. ἀξφείναδῖς ἀγαπατὰ δὲ (56. 
ἐστί) καιροῦ μὴ πλαναθέντα πρὸς ἔργον 

ἕκαστον τῶν ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρα- 

τεῖν δύνασθαι Ν. 8, 4. Ρ. ωὐἱὴι οὐοὐ οπδ 

ἀγγέλλω 

γπμδὲ δ φομηίδηϊ, τυοἱὶὶ ἰουεά, οἱ οπὶν 

οὨ]άγοο, οὗ. Ηδβγοῖ. ἀγαπητόν: μονο- 

γενῆ ἐν ᾧ πρῶτον εὐνάσθην ἀγαπατὸς 

ὑπὸ σπαργάνοις (Ρίπάδ᾽ 5ροδῖ5 οἱ δἰπι- 
5611.) τ, 198. 

ἀγἄπάω] ἴσυδ, Ῥα55. καὶ ξένων εὐεργε- 
σίαις ἀγαπᾶται (3. Λάμπων.) 1. 6. 70. 

"Αγἄσυε'λέης)] 805 οἱ Ῥαβοηάαβ 4. ν., 
ῬΕΙΒαΡρ5 ἴδ ὈΟΥ οδοϑοὰθ ἴο ἰοδὰ [86 

ἀδΡΒπορβοσίο Ὀγοσοββίοη ίοσ Αροο 18- 

τηοηΐοβ ἰῃ ΤΉΟΡ65. πιστὰ δ᾽ ᾿Αγασι- 

κλέει μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν ἐσλοῖς τε 

γονεῦσιν (αγασικλεῖ Π: --- λὲῖ Μαδ5, οἕ. 
εὐκλεᾶ Ρ. 12. 24.) Παρθ. 2. 88. 

ἀγαυός)] {Ππδίνίοιια, απρμεέ ἐξ ἀγανῶν 
Αἰολιδᾶν Ρ. 4. 72. ἀγανὸν καλάμῳ συνάγεν 

θρόον Πα. 9. 86. βασιλῆες ἀγανοὶ ἔτ. 
188. 8. 

ἀγάφθεγκτος, -ον] ἰομάϊν τομπάϊηρ ἀγα- 
φθέγκτων ἀοιδᾶν Ο. 6. 91. 

ἀγγελία] (-ας, -ᾳ, -αν; -αἱ, -αἰς.) 8. »ιδοεᾶρε, 

πες, απποιποεπεηΐ μιν ἀγγελίαις 

Εὐρυσϑέος ἔντν᾽ ἀνάγκα πατρόθεν Ο. 8. 
28. ξείνων δ᾽ εὖ πρασσόντων ἔσαναν 

αὐτίκ᾽ ἀγγελίαν ποτὶ γλυκεῖαν ἐσλοί Ο. 4. 
δ. παντᾷ ἀγγελίαν πέμψω ταύταν Ο. 9. 

258. ἔλθ᾽, ᾿Αχοῖ, πατρὶ κλντὰν φέροισ᾽ 
ἀγγελίαν Ο. 14. 21. φέρων μέλος ἔρχομαι 

ἀγγελίαν τετραορίας Ῥ. 2. 4. τὰν πολύκοι- 
νον ἀνδέξατ᾽ ἀγγελίαν Ῥ. 2. 41. “νῦν 

ἀρείονος ἐνέχεται ὄρνιχος ἀγγελίᾳ “Αδρα- 

στος ἦρως" Ρ. 8. δ0. “Ἰόντων δ᾽ ἐς ἄφθιτον 

ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ᾽ ἀγγελίαι." 

1. 8. 41. Ἱπικρο[τά]ταν κλάγεν ἀγγε[λία)ν 

ζαμενεῖ (ΞΌΡΡ. ΟΡ 61.) ἔτ. 169. 84, 
Ὁ. σοπυεγίηρ οἱ πέευς αὔξεται καὶ Μοῖσα 

δι᾽ ἀγγελίας ὀρθᾶς Ῥ. 4. 279. ο. Ῥῖὸ 
Ῥεῖβ. Τίάϊηρς Ἕρμᾶ δὲ θυγατρὸς 
ἀκούσαις ᾿Ιφίων ᾿Αγγελίας Ο. 8. 82. 

ἀγγέλλω)] ῥνοοϊαίηι ἃ. ἐθελήσω --- ξυνὸν 
ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον Ο. 7. 21. 

Πυθιάδος δ᾽ ἐν δρόμῳ κάρυξ ἀνέειπέ νιν 
ἀγγέλλων “Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινίκου ἅρμα- 

σι Ρ. 1. 82, ἐθέλω χαλκάσπιδα Πυθιονίκαν 

σὺν βαθυζώνοισιν ἀγγέλλων Τελεσικράτη 
Χαρίτεσσι γεγωνεῖν Ρ. 3. 2. Ρ. οἱ ἀϊν)- 

Ὡ1Ώ 685, ῥγοοίαὶνε (πε α ογαςῖ) ἄγγελλε 

1. 



ἄγγελος 

δὲ φοινικόπεζα λόγον παρθένος εὐμενὴς 
'Ἑκάτα τὸν ἐθέλοντα γενέσθαι (ἄγγειλε 
οουλ. 11.) Πα. 2. 77. 

ἄγγελος] (-ος, -ον; -οἱ, τῶν.) γ19 5566 γ 
ἄγγελον ἐσλὸν ἔφα τιμὰν μεγίσταν πράγ- 
ματι παντὶ φέρειν (5... “Ομηρος.) Ῥ. 4. 
2718. παλίγγλωσσον δέ οἱ ἀθάνατοι 

ἀγγέλων ῥῆσιν θέσαν Ν. 1. δ9. ἑκόντι 

δ᾽ ἐγὼ νώτῳ μεθέπων δίδυμον ἄχθος 

ἄγγελος ἔβαν Ν. 6. δή. ἦλθον ἄγγελοι 
ὀπίσω Σκυρόθεν Νεοπτόλεμον εὐρυβίαν 
ἄγοντες Πα. 6. 101. ἄᾳ. ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος 
ὀρθός, ἠνκόμων σκυτάλα Μοισᾶν (Ἃ8βς. 

Αἰνέας, τς οποσγυϑ Ἰεδάδγ.) Ο. 6. 90. 
ἄγγος] 7αν, --- ὑδρία. γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ 

πυρὶ καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν 

εὐάνορα λαὸν (ἰ. α. εἰς Ἄργος) ἐν ἀγγέων 

ἕρκεσιν παμποικίλοις (τοῖς γὰρ ἀθληταῖς 
- τοῖς τὰ Παναθήναια νενικηκόσι δίδοται 

ὑδρία ἐλαίου πλήρης. Σ.) Ν. 10. 86. 

ἄγε] ἱτπιρν. ἄγω, οο»πδ πο! ἃ. ο. ἵταρν., 

“δῶρα Κυπρίας ἄγ᾽ εἴ τι, Ποσείδαον, ἐς 

χάριν τέλλεται, πέδασον᾽ Ο. 1. 76. 
ἔπεχε νῦν σκοιτῷ τόξον, ἄγε, θυμέ Ο. 2. 

89. “᾿ἄγε, φίλτρον τόδ’ ἵππειον δέκευ᾽’ Ο. 

18. 68. ἄγε, κουφοῖσιν ἐκνεῦσαι ποσίν 
(Μαας5: ἀλλὰ οοἀά: ἄνα Καγβοτ.) Ο. 18. 

114. ἄγ᾽ ἔπειτ᾽ --- ἐξεύρωμεν ὕμνον Ρ. 1. 60. 

εὔθυν᾽ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, οὖρον 

ἐπέων εὐκλέα Ν. 6. 98. Ρ.ς.ἰπὰ., “ἀλλ᾽ 

ἄγε τῶνδε τοι ἕμπαν αἵρεσιν παρδίδωμ᾽"" 
Ν. 10. 82. 

ἀγείρω] ἰῃ ἐπλοβὶβ ν. ἐπαγείρω Ῥ. 9. δ4. 
ἀγέλα] (-α, -αν; «αἱ, -αἱς, -ας.) λενά “βοῶν 

ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημ᾽᾽" Ρ. 4. 149. φοίνισσα 

δὲ Θρηικίων ἀγέλα ταύρων Ῥ. 4. 206. ὁ 
δὲ κηλεῖται χορενοίσαισι καὶ θη)ρῶν 

ἀγέλαις Δ. 2. 28. Λάκαινα μὲν παρθένων 

ἀγέλα (οἰ. ΡΙας,, Αμε8. 2) ἔσ. 112.Ψ 
φορβάδων κορᾶν ἀγέλαν ἑκατόγγνιον 
Ζενοφῶν --- ἐπάγαγ᾽ (,. 6. ἃ ατοὺρ οὗ 
Ῥτοβιϊξαα8.) ἐσ. 122. 19. ἰαχεῖ βαρυφθεγκ- 

τᾶν ἀγέλαι λεόντων {τ. 289. 

ἀγεμονεύω)] ἱεαὰ (ἦς ταν ἃ. Δ08., τὸ μὲν 
᾿Αρχιλόχου μέλος --- ἄρκεσε Κρόνιον παρ’ 
ὄχθον ἁγεμονεῦσαι κωμάζοντι --- ᾽'ἔφαρ- 

μόστῳ Ο. 9. 8. Β. ς. 8ος. οοζρῃ., 

"Ἀγησίδᾶμος 

κεῖναι γὰρ (8ο. ἡμίονοι) ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν 
ἁγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανται Ο. 06. 
28. 

ἀγεμκῶν] (-ὦν, -ὄόνος, -όνα; -όνεσσι.) ἰεαάεν, 
ἰἸογὰ ᾿Ολύμπιος ἀγεμὼν (Ζεύς) Ο. 9. 

δή. εἰ μὴ θεὸς ἀγεμόνεσσι κυβερνατὴρ 
γένηται Ρ. 4. 274. “ὑπερφιάλον ἁγὲμόνος 
δείσαντες ὕβριν᾽" (ἰ. 6. οἱ Ρεϊΐ45.) Ρ. 4, 112. 

ὁ τὰν μὲν (5ο. Θήβαν) παρὰ καλλιρόῳ 
Δίρκᾳ φιλαρμάτον πόλιος ᾧκισσεν ἀγε- 
μόνα 1. 8. 20. 

ἀγένειος) ὀεανάϊεε5, ἃ8 βυῦβ8. ὑσαγάϊε55 
γομίῇ εἰ δ᾽ ἐγὼ Μελησία ἐξ ἀγενείων 
κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳ ἱ. 6. ὑπ6 ἕαπιο 

Μεϊεβίαβ νὴπβ ἔγοπι υουτβ ᾿νῇοπὶ ἂθ 

8ὰ8 ἐγαϊποᾶὰ Ο. 8, 64. οἷον δ᾽ ἐν Μαραθῶνι 
συλαθεὶς ἀγενείων μένεν ἀγῶνα πρεσβυ- 

τέρων Ο. 9. 89. 

ἀγέομαι] ἱεαά, ριάδ ἃ. 805., μόλεν 
Δανάας ποτὲ παῖς, ἀγεῖτο δ᾽ ᾿Αθάνα, ἐς 
ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον Ῥ. 10. 48. 
Δαμαίνας παῖ, ἐἸνα[ισίμ]ῳ νῦν μοι ποδὶ 

στείχων ἀγέο Παρθ. 2. Θ΄. . α. ρμοῦ., 
δὲ ἱεαάεν 3 πολλοῖσι δ’ ἄγημαι σοφίας 

ἑτέροις Ῥ. 4. 248. φόρμιγγ᾽ ᾿Απόλλων 
ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων 
ἁγεῖτο παντοίων νόμων Ν. ὃ. 38. 

ἀγέρωχος, -ον] ῥγομά, (ποῖ οὐ Ροτβοῃ5). 
νίκας ἀγερώχονυ Ο. 10. 79. τιμάν, --- πλού- 

τον στεφάνωμ' ἀγέρωχον Ρ. 1. 60. ἀγε- 
ρώχων ἐργμάτων ἕνεκεν Ν. 6. 88. 

[᾿Αγεσίλας ςοηἱ. Μα445: ᾿Αγησίλαν, ᾿Αρκε- 
σίλαν οοἀά., ν. ᾿Αρκεσίλας 2. Ν. 11. 11.} 

ἀγήρδος] ποῖ φνοτυίμρ οἱά, μπαρῖπρ  ἕἔτέ- 
ροισι δέ κῦδος ἀγήραον παρέδωκ᾽ Ρ. 2. δῶ. 

κεῖνοι γάρ τ᾽ ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι πόνων 

τ’ ἄπειροι (56. θεοί.) ὅτ. 148. 1. 
"Αγησίας] (αϑρίγανϊε Θ.Ἐτ.) 8ὸπ οἱ ϑοβέγα- 

ἴοβ, οὗ {π6 οἷἶδῃ Ἰδιαδὶ, ψἱτ ΠΟπΊ68 
ἐπ ϑυταουβα πὰ ϑιίγρμαῖοβ, ΟἸγπρίς 

νἱοῖος 4053 Β.:ς. 'Αγησία, τὶν δ᾽ αἷνος 
ἑτοῖμος Ο. 6. 12. ᾿Αγησία Ο. 6. 77. σὺν 

δὲ φιλοφροσύναις εὐηράτοις ᾿Αγησία 
δέξαιτο κῶμον Ο. 6. 98. 

“Αγηασίδᾶμος] (αϑρίτανίξ 5. Βτ.) 
1. οἱ Ἐρίζερηγτίδηῃ 18, δοὴ οὗ 

Ατοβμοϑέγαϊοβ, ΟἸντωρὶο νἱοῖογ 476 Β. Ο. 



᾿Ἀγησίλας 

Ἴλᾳ φερέτω χάριν ᾿Αγησίδαμος Ο. 10. 18. 
᾿Αγησίδαμ᾽ Ο. 10. 92, Ο. 11. 12, 
2. οὐ Αἴγαραβ, ἰδίμβος οἵ ΟὨσοπιίοϑ. 

᾿Αγησιδάμου παῖ Ν. 1. 29. δέδορκεν 
παιδὶ τοῦθ᾽ ᾿Αγησιδάμον φέγγος ἐν 
ἁλικίᾳ πρώτᾳ Ν. 9. 42. 

“Αγησίλας] (αϑρίγανιε ΘΟΩγ.) ἰδέμὸσγ οἱ 
ΤΒοοχοποβ οὗ ΤεπςοάοΒ, οἱ. () '᾿Αγεσίλας. 

ἐν δ᾽ ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ τ᾽ ἔναιεν καὶ 
Χάρις υἱὸν ᾿Αγησίλα ἔτ. 128. 18. 

᾿ΔΑγησίμᾶχος) (αϑρίγανίε Ἡογιμδππ) ἔοτο- 
Δῖον οὐ ΑἸ) 85. Σαοκλείδα᾽, ὃς 

ὑπέρτατος ᾿Αγησιμάχοι᾽ ὑέων γένετο 
(1445: ᾿Αγησιμάχῳ «οοἀά.) Ν. 6. 22. 

ἀγησίχορος] (αβρίγανίε Θ.Βγτ.) ἱξααίηρ οἱ 
ἐὴδ ἀαποίη ἁγῃησιχόρων --- προοιμίων 
Ρ. 1. 4. 

ἀγητήρ] ἱεαάεν, ἰονὰ ἀγητὴρ ἀνήρ (βε. 
Ἱέρων.) Ρ. 1. 69. 

ἁγίζω])] σοπδεοναία πατρὶ (8ο. Διί) μὲν 
βωμῶν ἁγισθέντων Ο. 8. 19. 

ἄγκειμαι] ν. ἀνάκειμαι. 

ἀγκομίζω]} ν. ἀνακομίζω. 
ἀγκόλος] οενυΐηρ, ομισυεά ἀγκύλῳ κρατὶ 

(οὗ δη οἂρὶβ.) Ρ. 1. 8. 

ἀγκύλότοξος} τυἱϊ ομγυεὰ δοτῦς Μή- 

δεῖοι --- ἀγκυλότοξοι Ῥ. 1. 18. 
ἄγκῦρα] (-αν; -αἱ, -ας.) ἀποῦλογ ἀγαθαὶ 

δὲ πέλοντ᾽ ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς 

ἀπεσκίμφθαι δύ᾽ ἄγκυραι Ο. θ. 101. “ἄγκυ- 
ραν ποτὶ χαλκόγενυν ναὶ κριμνάντων 
ἐπέτοσσε, θοᾶς ᾿Αργοῦς χαλινόν." Ῥ. 4. 

24, ἐπεὶ δ᾽ ἐμβόλον κρέμασαν ἀγκύρας 
᾿ ὕπερθεν Ῥ. 4. 192. κῶώπαν σχάσον, ταχὺ 

δ’ ἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ πρῴραθε, χοι- 
ράδος ἄλκαρ πέτρας Ρ. 10. 61. πιεῖ., 

ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβον βάλλετ᾽ ἄγκυ- 
ραν]. θ. 18. 

ἀγκών] δεη! αγὴὶ πολλά μοι ὑπ’ ἀγκῶνος 
ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας φωνάεντα 
συνετοῖσιν Ο. 2. 88. Νίκας ἐν ἀγκώνεσσι 
πίτνων ποικίλων ἔψαυσας ὕμνων Ν. ὅ. 42. 

ἁγ' λᾶϊα]) (-α, -ας, -ᾳ, -αν; -ἂν, «ας, -αισιν.) 
ἃ. ἐγμρηρὰ πάτρῳ τ’ ἐπερχόμενος 
ἀγλαίαν ἅπασαν (Βετρὶε: ἀγλαίαν ἔδει- 
ξεν ἅπασαν ςοἀά.: ἅπασαν ἄς]. ὈγΖ.) Ρ. 
0. 46. ὅσαις δὲ βροτὸν ἔϑνος ἀγλαίαις 

ἀγ'λἄόκολπος, -ον 

ἀἁπτόμεσθα Ῥ. 10. 28. 68ρ. ἰῃ ψᾶπιε8, 

σύνδικος δ᾽ αὐτῷ ᾿Ιολάον τύμβος ἐνναλία 

τ᾽ ᾿Ελευσὶς ἀγλαίαισιν Ο. ϑ. 99. πολλὰ 
μὲν νικαφόρον ἀγλαίαν ὥπασαν ἄκραις 
ἀρεταῖς ὑπερελθόντων ἱεροῖς ἐν ἀέθλοις 

Ο. 13. 14. σπεῖρέ νυν ἀγλαίαν τινα νάσῳ 
Ν. 1. 18. ἐν Κρίσᾳ δ᾽ εὐρνσθενὴς εἶδ’ 

᾿Απόλλων μιν πόρε τ᾽ ἀγλαίαν [. 2. 18. 
Ῥ. ἐνέιπῤλαὶ [6φἰϊυϊίν, οοἰεδναίίοη φόρ- 

μιγξ ---. τᾶς ἀκούει μὲν βάσις, ἀγλαίας 

ἀρχά, Ῥ. 1. 2. ἀγλαίαισιν δ᾽ ἀστυνόμοις 
ἐπιμεῖξαι λαόν Ν. 9. 81. Διόθεν τέ με σὺν 

ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευθέντ᾽ ἀοιδᾶν δεύτερον 
τ. δ. 7. ὀρχήστ’ ἀγλαίας ἀνάσσων, 

εὐρυφάρετρ΄ "Απολλον ἔτ. 148. ς. 
σαρᾳ. Ἰάγλαιᾶν Πα. 8. δ. Ἰων ἀγλαίαις[ 
ἐσ, 2186. 106. ἀ. ὕγὸ ρεζβ. δε υΐν, ομς 

οἵ [86 Οτδςα8, εἴ. Η65. ΤΒοορ. 90θ--9. 
ὦ πότνι᾽ ᾿Αγλαία φιλησίμολπέ τ᾽ Εὐ- 
φροσύνα, θεῶν κρατίστου παῖδες Ο. 14. 

18. ἀριστεύοισιν --- καὶ χοροὶ καὶ Μοῖσα 
καὶ ᾿Αγλαία ἔτ. 199. 8. 

ἀγ' λἄίζω) α. δοξ., ἀοίέρ! πολλοῖς μὲν 
ἐνάλου, ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθι- 
νίοις ἀγλαίσας (5ο. τὴν ᾿Αγροτέραν ἅμα 

θεὸν καὶ Δίκτυνναν.) ὃ ἐς. 367. Ῥ. τῃηςά,, 

ἰαλε ἀεἰέρλ ἐπ ἀγλαίζεται δὲ καὶ 
μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ. (55. Ἱέρων.) Ο. 1. 14. 

ἀγλαίζεται[ Παρθ. 2. 107. 
ἀγ' λᾶόγνιος, ον] ὐΐ δεαι δ ἰδδς 

ἀγλαόγνιον Ἥβαν Ν. 1. 4. 
ἀγ' λᾶόδενδρος, -ον] ἡ ἰουεῖν νέες 

κλυτὰν Λοκρῶν --- ματέρ' ἀγλαόδενδρον 

(τὴν ᾽Οποῦντα. Σ.) Ο. 9. 20. 

ἀγ' λᾶόθ'ρονος, -ον] «ρῥἱεη αἰ αν εν λνοηεᾶ 
Μοίσαις γὰρ ἀγλαοθρόνοις Ο. 18. 96. 

Δαναοῦ πόλιν ἀγλαοθρόνων τε πεντή- 
κοντα κορᾶν Ν. 10. 1. 

ἁγ'λἄόκαρπος, -ον] α. ἱὰ ορἰεμαϊὰ ἐγμΐ 
ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίας ἐγ. 106. 

6. Ὁ. οὐδ δεαιμέ τὶσίς [ἀγλαό- 

καρπον Νηρέος θύγατρα (ν.]. ἀγλαόκολ- 
πον, -καρνον, -κρανον.) Ν. 8. 60. ἀ δὲ 
τὰς χρυσάμπυκας ἀγλαοκάρπους τίκτεν 
ἀλαθέας “ὥρας ἐγ. 80. 6. 

ἀγ'λᾶόκολπος, -ον] τὲ! ἰουεῖν δοδοηι 
ἀγλαόκολπον Νηρέος θύγατρα (ν. 1]. 



ἀγ'λἄόκονρος, -ον 

ἀγλαόκαρπον, -καρνον, -κρανον. 8ς. Θέ- 
τιν.) Ν. 8, δ6 Ἰάγλαοκ[όλπον] Δωρίδος 
(ϑυρρ. 1.οὐο].) Θρ. 4. 4. 

ἁγ' λᾶόκουρος, -ον] τυὐΐὰ [ἐς «ρ] "αἰ γοι 

τὰἀνὀλβίαν Κόρινθον--ἀγλαόκουρονο.13.ὅ. 
[ἀγλαόκρανος, -καρνος ν. ἀγλαόκολπος.] 

ἀγ'λάᾶόκωμος, -ον] οἱ ἐνἰιμηρλαηί οεἰδῦνα- 
{ἴον Δωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδί- 

λῳ ἀγλαόκωμον Ο. 8. θ. 

ἁγ' λᾶός] (ἀγλαός, -ὁν; -οἱ, -ὥν: -ἀ, -ἄς, «ἀν; 
καἰ, «αἷς, -«αἷστ: -ὀν ὅσο. -ῷ; -ὥν, -οἷς.) 

ἃ. οἱ Ρεσβοηβ, [αηίοιβ, ἀἱδηριῖς οα εἰ 

σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ Ο. 14. 

Ἴ. ἄραντο γὰρ νίκας --- ἀγλαοὶ παῖδές τε 

καὶ μάτρως 1. 0. 02. ἀγλαός τ’ --- Ποσει- 
δὰν 1. 8. 87. Ῥ. οἱ οδ]εοίβ, δνθῃΐβ, 
δρῥἰενἀϊὰ ἐν αἱμακουρίαις ἀγλααῖσι Ο. 1. 
91, ἀπ’ ἀγλαῶν δενδρέων Ο. 2. 78. ᾧτινι 
σὸν γέρας ἔσπετ᾽ ἀγλαόν Ο. 8. 11. οὐδὲ 
κομᾷν πλόκαμοι κερθέντες ᾧχοντ᾽ ἀγλαοί 

Ρ. 4. 82. ἐξ ἀγλαῶν ἀέθλων (Ὀγ:.: ἀγαθῶν, 

ἀγανῶν εοἀά.) Ῥ. ὅ. δῶ. τάνδε νᾶσον 

εὐκλέ! προσέθηκε λόγῳ καὶ σεμνὸν ἀγλααῖ- 
σι μερίμναις Πυθίου Θεάριον Ν. 8. 69. 

᾿Αμφιτρύωνος ἀγλαὸν παρὰ τύμβον Ν. 
4. 20. ἀγλαῷ σκάπτῳ πέλας Ν. 11. 4. 

ἀγλααὶ νῖκαι Ν. 11. 20. μιν εὐφώνων πτε- 
ρύγεσσιν ἀερθέντ' ἀγλααῖς Πιερίδων 1. 1. 

64. πατρὸς ἀγλαὸν Τελεσάρχου παρὰ 
πρόθυρον 1. 8. 2. θύεται γὰρ ἀγλαᾶς 

ὑπὲρ Πανελλάδος Πα. θ. θ2. ἀγλαάν τ᾽ ἐς 
αὐλὰν Πα. 7. 8. ἀγλαὸν ἐς φάος ἰόντες 

Πα. 12. 1δ. ἀγ͵λαὸς ἃς ἀν’ ἑρκεί Πα. 12. 

90. χερσίν τ᾽ ἐν μαλακαῖσιν ὅρπακ᾽ ἀγλαὸν 
δάφνας ὀχέοισα Παρθ. 2. 7. ὅσ’ ἀγλαὰ 

χθὼν πόντον τε ῥιπαὶ φέροισιν (Βοἶϑίκο: 
ἀγλαόχθων οοἁά.). ἐσ. 220. 3. 1σ’ ἀγλαὸν 
μέλος γ1τ-. 3884. 13. τερφθὲν Ἰαροῖς --- 
Ἰαματ᾽ ἀγλαοῖς ϑέτ. 388. 7. 

ἀγ'λᾶδτρίαινα] οὐδ ερϊεπαά ἱνίάσπί, οἵ 
Ῥοβεοίάοη; ἃ8 35. τότ᾽ ᾿Αγλαοτρί- 

αἴναν ἁρπάσαι Ο. 1. 40. 
ἀγλαοχαίτας) οἷ «ρίεπαϊὰ δπαὶν 1αν 

ἵν’ ἀγλαοχαίταν[ Πα. 7.6. 2. 
ἄγ'λωσσος) «ῥεεολίεος, υἰδδοι! α ονά ἢ 

τιν᾽ ἄγλωσσον μέν, ἦτορ δ᾽ ἄλκιμον λάθα 
κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει Ν. 8. 24. 

ἄγορά 

ἁγνός] (ἀγνῷ, -όν; -οἱ: -ἄἀν; -αἱ: -όν δοο.: 

βυροτὶ. -όταται) λοΐγ. α. οἵ ρεζϑοηϑδ, ἀϊνίῃς 

οσ βου - ἀνίας καὶ ῥά μιν χώρας ἀκλά- 

ρώτον λίπον, ἀγνὸν θεόν (3.ς. Ἥλιον.) 

Ο. 7. θ0. "Κενταύρου μὲ κοῦραι θρέψαν 
ἁγναί." Ρ. 4. 108. “ἀγνὸν ᾿Απόλλων᾽". 
Ρ, 9. 604. ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἧροες 

ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλέονται τ. 

188. δ. Β. οὗ (ἰηρβ, Ὀεϊοηαρίηπε ἴο, οτ 
δάπιϊηϊδίογεά ὉΥ ἀἰνπ! 8 καὶ μεγά- 
λων ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν καὶ πενταετη- 
ρίδ᾽ ἀμᾷ θῆκε Ο. 8. 21. ἀείδει μὲν ἄλσος 

ἁγνὸν τὸ τεὸν 30. οἱ ῬΔ}15 Αἴποπα. Ο. ὅ. 
10. τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς 

ἁγνόταται ἐκ μυχῶν παγαί (εἰ. ᾿Αφαί- 

στοιο ν. 25) Ρ. 1. 21. ἔνθ᾽ ἁγνὸν Ποσει- 
δάωνος ἕσσαντ᾽ ἐνναλίου τέμενος Ρ. 4. 204. 

πίσω σφε Δίρκας ἀγνὸν ὕδωρ Ι. 0. 174. 

(Ζεύς) ὃς καὶ τυπεὶς ἀγνῷ πελέκει τέκετο 

ξανθὰν ᾿Αθάναν ἐγ. 34. δενδρέων δὲ νομὸν 

Διώνυσος πολυγαθὴς αὐξάνοι, ἁγνὸν 

φέγγος ὀπώρας ἐγ. 168. ς. ἔτδξ. 
Ἰάγνᾶς αγιί Πα. 7. ς. 1. 

ἀγνώμων] ἰοοἱ τε, ἄγνωμον δὲ τὸ μὴ 

προμαϑεῖν Ο. 8. θ0. 
ἀγνώς] ἱρποναη (αἰνναγϑ πορλδνοά) -. 

Βεῃ. “ἵνα οἱ χθονὸς αἷσαν --- δωρή- 
σεται, οὔτε παγκάρπων φυτῶν νάποινον 

οὔτ᾽ ἀγνῶτα θηρῶν." Ῥ. 9. δὅ8. καὶ γὰρ 
οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμων --- 
οὔτε μελικόμπων ἀοιδᾶν 1. 2. 30. [οὐκ 

ἀγνῶτ᾽ ἀείδω (ν. 1. ἄγνωτ᾽) 1. 3. 139 

[ἄγνωστος ν. ἄγνωτο!) 
ἄγνωτος, -ον] «4. αοί., ἱρηογαηί, ᾿ς. βεῃ. 

φωνὰν ἀκούειν Ψψευδέων ἄγνωτον (ν. 1. 

ἄγνωστον) Ο. 6. 02. Ρ.ρα583,, τοικησιυη 

οὐκ ἀγνωτ᾽ ἀείδω ᾿Ισθμίαν ἵπποισι νίκαν 
(ν. 1. ἀγνῶτ᾽, “ποπ οὔβουτο, 55. (ἰδὲ ῥσγὸ 
ἴυ8Δ βαρίοπεϊα, ᾿ϑιῃτηίδοδπι απὸ νῖο- 

τοσίαπι." Θοῆγ) 1. 2. 12, τῶν ἀπειράτων 

γὰρ ἄγνωτοι σιωπαί (Μοπιπιδοπ: ἄγνω- 

στοι οοἀά. “᾿ς 5ἰϊοπος εξ 1 οὐ] ῬαΘΟὮ.) 

Ι. 4. 80. 

ἀγορά] (ἀγορᾶς, -ᾷ, -ἀν; -αἰ.) α. »ηδίίε 
αεϑενιδῖν, γραϊδεγίν ἐν χέρσῳ τε 

λαιψηροὶ πόλεμοι κἀγοραὶ βουλαφόροι Ο. 
13. δ. ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ᾽ ἀγοραί 



ἀγοράζω 

Ι. 8. 86. ἐν ἀγορᾷ πλήθοντος ὄχλον Ρ. 4. 

8δ. ΒΡ. ραϊπενγίηρ ῥίαρα, ᾿Ἰπανκεῖ ῥΐαςα, 

πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι δίχα κεῖται θανών 
Ῥ. δ. 98. Μυρμιδόνες, --- ὧν παλαίφατον 

ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσιν᾽ Αριστοκλείδας τεὰν 
ἐμίανε κατ᾽ αἷσαν (εἷραν σοπὶ. Μαὶτ πιεέ. »τ.: 

ν. 1. 2713) Ν. 8. 14. θεοί, πολύβατον 

οἵ τ’ ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντ᾽ ἐν ταῖς ἱεραῖς 

᾿Αθάναις οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ’ εὐκλέ᾽ 

ἀγοράν (ςξ. Τμυο. 6. δ4. 6, Πεισίστρα- 

τος, --- ὃς τῶν δώδεκα θεῶν βωμὸν τὸν ἐν 

τῇ ἀγορᾷ ἄρχων ἀνέθηκε) ἔτ. 78. ὅ. 
ἀγοράζω] ἰε8ὲ., Σ. Ατ., Αςκ. 120, ἀγορά- 

ζειν’ ἐν ἀγορᾷ διατρίβειν, ᾿Αττικῶς" 
ὅθεν καὶ ἡ Κόριννα! ἐστι τοῦ Πινδάρον 

ἀττικιστί!, ἐπεὶ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 
παρθενίων ἐχρήσατο τῇ λέξει ἔτ. 94ἀ. 

526}1, -ιὁὶ ἐγ. 108 Θοῇσ. 
ἀγός] ἱεαάεν, εἰὶεί ταχὺ δὲ Καδμείων 

ἀγοὶ χαλκέοις σὺν ὅπλοις ἔδραμον ἀθρόοι 

Ν. 1. 81. 

ἄγ'ρα] φναννγ, ῥγὸὴν (Ἕαἰετός) ὃς ἔλαβεν 
αἶψα, τηλόθε μεταμαιόμενος, δαφοινὸν 

ἄγραν ποσίν Ν. 8. 81]. πολλοῖς μὲν 
ἐνάλου, ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκρο- 

θινίοις γ4τ. 857. 
᾿Αγ'ρεύς] 16 Ηωρεν, ερμεξ οὐ Αροϊο- 

Ατβίαϊοβ, 4. ν. “᾿Αγρέα καὶ Νόμιον 
τοῖς δ᾽ ᾿Αρισταῖον καλεῖν." Ῥ. 9. θ6. 

ἄγ'ριος] 4. υυἱϊὰ, ποί ἀονιδειὶς ἄγριος 
ἔλαιος ἔτ. 406. Ὅ. ιυὐά, ᾿ΐεγεθ κεράιζεν 

ἀγρίους θῆρας Ῥ. 9. 21. Ἰαΐνιγμα παρθέ- 
νοι ἐξ ἀγριᾶν γνάθων( 56. οἱ πε ϑρμίηκ. 

ἔτ. 177ὰἁ. 

ἀγ'ρός) [ἰἰά “ἀγέλας ἀφίημ᾽ ἀγρούς τε 
πάντας." Ῥ. 4. 149. 

ἀγ'ρότερος] 4. ιυἱϊά, Νυΐη ἴπ τΔῈ ἰδάς 
Χίρωνα -- φῆρ᾽ ἀγρότερον Ρ. 8. 4. μάχᾳ 
λεόντεσσιν ἀγροτέροις ἔπρασσεν φόνον Ν. 

8.40. Ὁ. ἐαρον ἐν ῥεγοι! ξνεικέτε χρυσέῳ 
παρθένον ἀγροτέραν δίφρῳ ((. 6. 186 

Βυηέγζοββ Ογγοηθ.) Ῥ. 9. 0. πιοῖ., ὁ μὰν 
πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος φέρει τῶν 

τε καὶ τῶν καιρὸν βαθεῖαν ὑπέχων 
μέριμναν ἀγροτέραν, (ϊ. 6. αριδίοιες: 
ἁβροτέραν οουΐ. δέράἐηθ!1οσ, ΝΝῚ].: Ἰοοξ, 

ςοάϊοσυπη ἀςΐ. ναη Τδουλνοη.) Ο. 2. δά. 

ἄγχω 

ἀγρυξία)] εἰϊεηος νικώμενοι γὰρ ἄνδρες 
ἀγρνξίᾳ δέδενται ἐγ. 229, 

ἄγυια] (ἄγνιαν; -ἄν, -αἷς, -ἀς.) εἰγεεί ἷλ 
λοιιδες, ἀτυεϊ τς βρότεα σώμαθ᾽ --- 

κατάγει κοίλαν πρὸς ἄγνιαν θνᾳσκόντων 
ὦ. 6. ἴο Ηδάοβ Ο. 9. 34. πρύτανι κύριε 

πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν καὶ στρα- 
τοῦ (8.. Ἱέρων.) Ῥ. 2, 68. “ἀφίξεται λαῷ 
σὺν ἀβλαβεῖ Αβαντος εὐρυχόρους ἀγνυ- 

τάς." (εἰς τὸ Ἄργος. Σ.) Ρ. 8. δδ. λευ- 

κίπποισι Καδμείων μετοικῆσαις ἀγνιαῖς 

ἱ. 6. Τῆθῦε8 Ρ. 9. 88. ἐν τίν κ᾽ ἐθέλοι --- 
ναίειν --- προγόνων ἐυκτήμονα ζαθέαν 

ἄγνιαν Ν. 7. 92. Θήβαν ἔτι μᾶλλον 
ἐπασκήσει θεῶν καὶ κατ᾽ ἀνθρώπων ἀγνιάς 

1τ. 194. 0. 

ἀγυιᾶτις] ἀιυεπίηρ ἀπιοηρ, α. οη. Σεμέλα 
μὲν ᾿Ολυμπιάδων ἀγυιᾶτις (ἀγνιᾶτι οσοπί. 
Ομ τίβξ. οἵ. ΚαιΌν} 5, Απγοδοίοσιηθη, 188 

π. 1) Ρ. 1.1 
ἄγχι, ἄγχιστος] ἃ. Ῥτερ. ς. ἅδί., ηιδάνγ, 

ἢἶδκε τεκμαίρει καί νυν ᾿Αλκιμίδας τὸ 

συγγενὲς ἰδεῖν ἄγχι καρποφόροις ἀρού- 
ραισιν Ν, θ. 9. ἸΧαρίτεσσί μοι ἄγχι θ[ 

(ἔοσε. ἀγχιθῇ Πα. 7. 10. Ῥ. βυροε. 

ἄγχιστος, ὑὲγν πηδᾶν, εὐεν ῥγέξεμί 

“Απόλλων᾽, ἀνδράσι χάρμα φίλοις, ἄγχι- 
στον ὀπάονα μήλων, ᾿Αγρέα καὶ Νόμιον᾽᾽ 
Ρ. 9. θ4. ς. ἡ. ΡΙ. ἄγχιστα 85 ῬτθΡ. ὁ. 

δ6η., πεαγεςὶ ἀκοντίζων σκοποῖ᾽ 

ἄγχιστα Μοισᾶν Ν. 9. ὅδ. ῥῆμ᾽ ἀλαϑείας 

ζω --ῶῦ ἄγχιστα βαῖνον (ὁδῶν ϑβυρρ. 
Ἡδτιθδηπ: ἐτᾶς Βοτρκ.) 1. 2. 10. πῦρ 

πνέοντος ἅ τε κεραυνοῦ ἄγχιστα δεξιὰν 
κατὰ χεῖρα πατρὸς (35. ἡμένη ᾿Αθηνᾶ.) 

ἔσ. 1460. 2. 

ἀγχίκρημνος,-ον] εἰἐηρίηρ ἰο {ϊ5 γίυεν δαπς 
οἵ. ἔγ. 2301. τάν λιπαρὰν μὲν Αἴγυτττον 

ἀγχίκρημνον ἐγ. 82 

ἀγχίτοκος, -ον] "εαν {δε ἐπε οἱ δὲ!ὐόὶ  ἁ 
Κοιογενὴς --- ὠδίνεσσι θυίοισ᾽ ἀγχιτόκοις 
ἦς. 88. 4. 

ἀγχοῦ] ὑτερ. ς. ἀδξ. πεᾶν λέγεται μὰν 

Ἕκτορι μὲν κλέος ἀνθῆσαι Σκαμάνδρου 

χείμασιν ἀγχοῦ Ν. 9. 40. 

ἄγχω)] «ἰγαηρὶε ἀγχομένοις δὲ (δρακόντεσσι) 



ἄγω 

χρόνος ψυχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων 
Ν. 1. 40. 

ἄγω] (ἄγεις, -εἰ, -οντι; -οἵς, -οἱ; τῶν, -οντ(α), 
τοντες; “εἰν. ὅἃοσ. ἄγἄγε(ν), ἀἄγἄγον; 
ἀγαγών, -ὄντα; ἀγἄγέν (ν. 1. ἀγαγεῖν). 
ἱπιρί. ἄγεν, ἄγε(ν), ἄγον. ἐαὶ. ἄξοισι; 
ἄξοντ(α) : πιεὰ. ἀγέσθω.) 

1. «4. ὀνίηρ (ρεζβϑοηβ, Ἐπ 5) οὐδὲ 

ματρὶ --- φῶτες ἄγαγον (80. σέ.) Ο. 1. 40. 
μιν --- ἔλαφον θήλειαν ἄξονθ’ Ο. 8. 29. 

ὑπ’ ἀμαχανίας ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον 

ἀστῶν Ο. ὅ. 14. ξανθὰν ἀγαγὼν νεφέλαν 

πολὺν σε χρυσόν Ο. 7. 49. δέξαι τέ οἱ 
στεφάνων ἐγκώμιον τεθμόν, τὸν ἄγει 

πεδίων ἐκ Πίσας Ο. 18. 29. “τὸν μὲν - 

ἀμνάσει --- νάεσσι πολεῖς ἀγαγὲν (ν. ]. 

ἀγαγεῖν.) Ῥ. 4. ὅθ. “δέρμα τε κριοῦ 

βαθύμαλλον ἄγειν’ Ῥ.-. 4. 161. τοὺς 
ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν μοῦνος Ρ. 4. 

227. οὐ τὰν ᾿Επιμαθέος ἄγων ὀψινόου 

θυγατέρα Πρόφασιν Ῥ. ὅ. 27. ἄνδρες --- 
τοὺς ᾿Αριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς 

Ῥ. δ. 87. νιν εὔφρων δέξεται καλλιγύναικι 
πάτρᾳ δόξαν Ἱἱμερτὰν ἀγαγόντ᾽ ἀπὸ Δελ- 

φῶν Ρ. 9. 76. παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς 
ἑλὼν ἄγεν ἱππευτᾶν Νομάδων δι᾿ ὅμιλον 

Ῥ, 9. 123. Περσεὺς ὁπότε τρίτον ἄνσεν 

κασιγνητᾶν μέρος ἐνναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί 

τε μοῖραν ἄγων Ρ. 12. 12. ᾧχετο δὲ πρὸς 

θεόν, κτέατ᾽ ἄγων Τροίαθεν ἀκροθινίων 
Ν. ἡ. 41. καί ποτ᾽ ἐς ἑπταπύλους Θήβας 

ἄγαγον στρατὸν ἀνδρῶν Ν. 9. 18. ἄγε 
σὺν Τιρυνθίοισιν πρόφρονα σύμμαχον ἐς 

Τροίαν (5Ξ.ο. Ηρακλέης.}) 1. 6. 28. Θέμιν --- 

Μοῖραι ποτὶ κλίμακα σεμνὰν ἄγον Οὐλύμ- 

που λιπαρὰν καθ᾽ ὁδὸν (τ. 80. 4." ραί 
τε Θεμίγονοι -- ἄστυ Θήβας ἐπῆλθον 

᾿Απόλλωνι δαῖτα φιλησιστέφανον ἄγον- 
τες Πα. 1. 8. ἦλθον ἄγγελοι ὀπίσω 
Σκυρόθεν Νεοπτόλεμον εὐρυβίαν ἄγοντες 
Πα. 6. 103. ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσει- 

δᾶνος ἄγοντ᾽ Αἴακί Πα. 1δ. 8. (Φοῖνιξ) - 

ὃς Δολόπων ἄγαγε θρασὺν ὄμιλον σφενδο- 
νᾶσαι ἔτ. 188. Ρ. ἀγίυε τὸν (θησαυ- 

ρὸν ὕμνων) οὔτε χειμέριος ὄμβρος “--- 

οὔτ᾽ ἄνεμος ἐς μυχοὺς ἁλὸς ἄξοισι Ρ. 6. 13. 

ὁπόσα χεριαρᾶν τεκτόνων δαίδαλ᾽ ἄγων 

ἀγών 

Κρισαῖον λόφον ἄμειψεν (50. Κάρρωτος.) 
Ρ. δ. 86. ς. δεείοιν αἰὼν δ᾽ --- μόρσι- 

μος, πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων Ο. 2. 10. 
ἐς ἀδελφεὸν --- Χάριτες ἄνθεα τεθρίππων --- 
ἄγαγον Ο. 2. 61. ἀλλ’ ἀπήμαντον ἄγων 
βίοτον αὐτούς τ’ ἀέξοι καὶ πόλιν Ο. 8. 87. 

κατέβαν ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν Ρ. 8. 728. 

ἀπόλεμον ἀγαγὼν ἐς πραπίδας εὐνομίαν 

Ῥ. δ. 66. ᾿Αλεύα τε παῖδες, Ἱπποκλέᾳ 
θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυ- 
τὰν ὅπα Ρ. 10. 6. ὕδατος ὦτε ῥοὰς φίλον 

ἐς ἄνδρ᾽ ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω Ν, 7. 

62. εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς 

Ἑλικωνιάδων 1. 2. 84, πιεῖ., τελευτὰν 
κεῖνος αὐταῖς (Ξς. ταῖς Συμπληγάσ!ι) 

ἡμιϑέων πλόος ἄγαγεν Ρ. 4.211. ἀ, τηεάὰ. 
ἰαΐλδ αὐυαν “ἄφθιτον στρωμνὰν ἀγέ- 
σθω" Ῥ. 4. 280. 
2. α. ριϊάε, δὲ οπδς βωΐάε ἄγει δὲ 
χάρις φίλων ποί τινος (ποίνιμος ςοπηί. 
ϑρίερε!.) ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα Ῥ. 2. 17. 

οὐ θεῶν ἄτερ ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν Ρ. ὅ. 

10. ἄγοντι δέ μὲ πέντε μὲν ᾿Ισθμοῖ νῖκαι 

Ρ. 7. 18. Θώρακος ὅσπερ ἐμὰν ποιπνύων 

χάριν τόδ᾽ ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων τετράο- 
ρον, φιλέων φιλέοντ’ ἄγων ἄγοντα προ- 

φρόνως Ῥ. 10. 66. καὶ θνατὸν οὕτως 

ἔθνος ἄγει Μοῖρα Ν. 11. 42. Νόμος ὁ 
πάντων βασιλεὺς --- ἄγει δικαιῶν τὸ 

βιαιότατον ὑπερτάτᾳ χειρί (πάντας 50.: 
Βοοςοκ, ὙΜῚ]. ῥτοίοσσεὰ ἴο υπαεγβέδηα τὸ 

βιαιότατον 88 ἀπὸ κοινοῦ νἱτῃ ἄγε! πὰ 
δικαιῶν.) ἔτ. 1609. 8. Ῥ. ρα ἰὴ 

νδιίουϑ 86η868, (α) ὁ. ῥτϑὰ. δὰ]. ὀρθὰν 

ἄγεις ἐφημοσύναν. ἱ. 6. «ῥλοϊὰ Ῥ. 6. 20. 

(β) ἐρερίΊον νόῳ δὲ πλοῦτον ἄγει Ρ. θ. 
47. ἄγει τ᾽ ἀρετὰν οὐκ αἴσχιον φυᾶς. (ν. 

αἰσχίων.) 1. 7. 22. (γ) ὡαρδ, σαγγν ὁπ 
“οἷον ἀταρβεῖ νεῖκος ἄγει κεφαλᾷ.᾽"" Ῥ. 9. 
81. ο. ἴῃ ἐπιεοῖ8 ἐπάγω Ο. 2. 87. 
ἀνάγω 1. 6. 62. ἃ. ἔταμ. ἄγοις, ὦ 

κλυτά, θεράποντα, Λατοῖ (τ. 94ς, 8. 

ἀγών) (ἀγών, -ὥνος, -ὥνι, -ὥνα; -ὥνες, 
-ὦνων, -ὥνας.) ἃ. τισεΐϊηρ ῥίασα, ρα- 
ἐλενίηρ ναυσὶ δ᾽ οὔτε πεζὸς ἰών κεν 

εὕροις ἐς Ὑπερβορέων ἀγῶνα θαυμαστὰν 
ὁδόν (τὸ ἀθρόισμα. Σ.) Ρ. 10. 80. ἀγῶνα 



ἀγών 

Λοξίᾳ καταβάντ' εὐρὺν ἐν θεῶν ξενίᾳ Πα. 
6. 00. ». αὐλίεεὶς οομίεςί, ρας μηδ᾽ 

᾽Ολυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν 
Ο. 1. 7. τοῖς γὰρ ἐπέτραπεν Οὔλυμπόνδ᾽ 
ἰὼν θαητὸν ἀγῶνα νέμειν Ο. 8. 86. 

“Ἑρμᾶν --- ὃς ἀγῶνας ἔχει μοῖράν τ’ ἀέθλων 

Ο. 6. 79. ἀγῶνές τ’ ἔννομοι Βοιωτίων 

Ο. 7. 84. φυλλοφόρων ἀπ᾽ ἀγώνων Ο. 8. 

160. οἷον δ᾽ ἐν Μαραϑῶνι συλαθεὶς ἀγενείων 
μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων ἀμφ᾽ ἀργυρί- 
δεσσιν εοπίεςί οραϊηε ἡὲς οἷάεγε. Ο. 9. 

90. ἀγῶνα δ᾽ ἐξαίρετον ἀεῖσαι θέμιτες 

ὦρσαν Διός ἴῃς ΟἸγπρίαα. Ο. 10. 84. 

Ἥρας τ᾽ ἀγῶν᾽ ἐπιχώριον νίκαις τρισσαῖς, 
ὦ ᾿Αριστόμενες, δόμασσας ἔργῳ (ὡς καὶ ἐν 
Αἰγίνᾳ ᾿Ἡραιῶν ἀγομένων κατὰ μίμησιν 
τοῦ ἐν "Ἄργει ἀγῶνος. ἄποικοι γὰρ 
᾿Αργείων. Δίδυμος δὲ φησὶ τὰ 'Εκατόμβαια 

αὐτὸν νῦν λέγειν ἐπιχώριον ἀγῶνα 

Αἰγινητῶν διὰ τὴν συγγένειαν. Σ.) Ῥ. 8. 

79. ἔθηκε καὶ βαϑυλείμων ὑπὸ Κίρρας 
πετρᾶν ἀγὼν κρατησίποδα Φρικίαν (ςοπὶ. 
Ἠατῖυπρ: βαθυλείμωνα ἀγὼν ὑπὸ Κίρρας 

πέτραν «ςοὐά.) Ῥ. 10. 16. ἑπταπύλοισι 

Θήβαις χάριν ἀγῶν! τε Κίρρας Ρ. 11. 12. 
᾽Ολυμπίᾳ τ᾿ ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον 
θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις Ῥ. 11. 47. ὠνύ- 

μασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον, εὐκλεᾶ 
λαοσόων μνστῆρ᾽ ἀγώνων Ρ. 12. 24. 

δδ᾽ ἀνὴρ καταβολὰν ἱερῶν ἀγώνων νικα- 
φορίαις δέδεκται πρῶτον Ν. 2. 4. ὀκτὼ 

στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, ἑπτὰ δ’ ἐν Νεμέᾳ, 

τὰ δ᾽ οἴκοι μάσσον᾽ ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι 
(. ς. ἐπ πε Νεπησᾶπ ἐςϑεῖνα!. ἀγῶνι νἱ τ 

τὰ οἶκοι. Σ.) Ν. 2, 24, Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἷμα, 
σέο δ' ἀγών (τοῦ Νεμεαίου ἀγῶνος ἔφορος 

ὁ Ζεύς. Σ.)) Ν. 8. θὅ. Κλεωναίον τ’ ἀπ’ 
ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων πέμψαντα (λέγει 

δὲ τοῦ Νεμεακοῦ, Κλεωναῖοι γὰρ αὐτὸν 
διέθηκαν. Σ.) Ν. 4. 17. ’᾽Ορσοτριαίνα --- 

ἐν ἀγῶνι βαρυκτύπου ἱ. ς. δὲ ΙΞ:πιΐδη 
βδηιεβ. Ν. 4. 87. πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο 

γαρύων εὖχος ἀγώνων ἄπο, τοὺς ἐνέ- 
ποιῖσιν ἱερούς Ν, 6. 69. ἀγών τοι χάλκεος 

δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βουθυσίαν “ρας 
ἀέθλων τε κρίσιν ἱ. 6. Ἐμὲ Ἠεϊκαϊοτηθαία 

δ᾽ Αγσροὸβ ἰπ δοῦουγ οὗ Ηστγα, σΒοῖα ἐξα 

9 ἀδάμας 

Ῥτὶζε ᾿ῶ8 ἃ ὕσοῆζο 8μίοϊά. Ν, 10. 22. 
ἀγώνων μοῖραν Ἕρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ 
διέποντι θάλειαν (8ς. Διόσκουροι.) Ν. 10. 

δ2. ἔν τ' ἀέθλοισι θίγον πλείστων ἀγώνων 
((. ἐς. ἱμπάϊνἑάυδ! ςοηξοβίβ.) 1. 1. 18. ἐπεί 

νιν ᾿Αλκαθόον τ᾽ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν 
᾿Επιδαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίν τῃς 

ΑἸκαιμοία δὲ Μίερασγα 1. 8. 07. τιθεμένων 
ἀγώνων πρόφασις --- ἀρετὰν ἐς αἰπὺν 

ἔβαλε σκότον ἔτ. 228. οὐκ ἄναλκις ὡς 

τόσον ἀγῶνα δῦναι (“Ῥοίΐι.5 δὰ Ο. 1. 81 

τοίοσοη πὶ, 58ς6}}} δέγ. 842. ς, ῥίαοε 

οἱ οοπίες ἕλπομαι μὴ χαλκοπάρᾳον 

ἄκονθ᾽ ὡσείτ' ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω Ρ.1. 44. 
ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν 

αὐτίκ᾽ ἀγῶνος Ῥ. 9. 114. 
ἀγωνία) σοπιίεεί τς, φονε ρει οη τὸ δὲ 

τυχεῖν πειρώμενον ἀγωνίας Ο. 2. δῶ. ἀγω- 
νίας δ᾽, ἔρκος οἷον, σθένος “8 Ξἰσοπρτῃ ἴῃ 

ςοιροι οι" Ῥ. δ. 118. μάλα δ᾽ ἐθέλοντι 

σύμπειρον ἀγωνίᾳ θυμὸν ἀμφέπειν Ν. 7.10. 

ἀγώνιος) 4. ἐοπιρει ἴτε, οἱ σομιῥει οΉ 

ἀγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος εὖχος, ἔργῳ 
καθελών Ο. 10. 68. ἕν τ' ἀγωνίοις ἀέθλοισι 

Ι. δ. 7. ταμίαι τε σοφοὶ Μοισᾶν ἀγωνίων 

τ᾽ ἀέθλων 1. 9. 8. κύνα ᾿Αμνκλάιαν ἀγωνίῳ 
ἐλελιζόμενος ποδὶ μίμεο (ἴῃ 4 πρμβῖοδὶ 

ςοπίοβξ ίογ Βγροτοβεπιαίδ) "γ. 1074. 32". 

Ρ». οριποξ οὐ Ηογπιοβ, ῥαίγοι; οἱ σομξϑεί5 

ν. ἐναγώνιος. πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν, ὅσ᾽ 

ἀγώνιος Ἑρμᾶς ᾿Ηροδότῳ ἔπορεν ἵπποις 

Ι. 1. 600. 
ἀδᾶήμων) ἱφποναμ ας. βοη. οὗτοι με 

ξένον οὐδ’ ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν 

κλυταὶ Θῆβαι ἐγ. 1988. 
ἀδἄής]} ἱρηογαη! ο. βεῦ.  ἄνιππός εἶμι καὶ 

βουνομίας ἀδαέστερος Πα. 4. 27. 
ἄδακκ᾽ρυς] ωὐλδομί ἰδανς ἄδακρυν νέ- 

μονται αἰῶνα Ο. 2. 66. 

ἀδᾶμάντῖνος] οἱ αὐανηα! ἀδαμάντινον --- 
ἄροτρον σκίμψατο Ρ. 4. 224. 

ἀδαμαντοπέδιῖλος, -ον] υὑἱἐὴ δάαεες οἱ αἀα- 
πιαηΐ ἂν δ΄ ἐπικράνοις σχέθον πέτραν 
ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες ἐς. 38 ἁ. 8. 

ἀδάμας) αἄαπιαη κρατεροῖς ἀδάμαντος --- 
ἅλοις Ῥ. 4. 71. ἐξ ἀδάμαντος ἢ σιδάρου 

κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν ἐγ. 128, 4. 
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ἀδείμαντος) [εανῖεςς, οἱ Ἠδγακίε58 ἀθα- 
νάτων βασιλεὺς αὐλάν ἐσῆλθεν, σπέρμ᾽ 

ἀδείμαντον φέρων Ἡρακλέος Ν. 10. 17. 
τὸν ἀδείμαντον ᾿Αλκμήνα τέκεν παῖδα 1. 

1. 12. 
ἀδελῳφεά) εἰςίεν ἄνευ σέθεν (8.. ᾿Ἔλει- 

θυία:) οὐ --- τεὰν ἀδελφεὰν ἐλάχομεν 

ἀγλαόγνιον Ἥβαν Ν. 7. 4. 

ἀδελφεός] (ἀδελφεοῦ, -εόν; -εοῖσιν.) α. 
δνυοίδεν ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεὸν (Χοπο- 

κταίθϑ, ὕτ. οὐ ΤΠοτοπ.) Ο. 2, 49. ἀδελ- 

φεοῖσί τ’ ἐπαινήσομεν ἐσλοῖς (ΔΥ]. : ἀδελ- 

φεούς τ᾽ ἐπαινήσομεν ἐσθλούς ςοἰά: ἀδελ- 

φεοὺς καὶ ἐπαινήσομεν ἐσλούς ΑΠλινατγάξ. 

ὅς. (Ὡς ὈὉτοίποτβ οἱ ΤὨοτγαχ.) Ρ. 10. θῶ. -- 

Ὁ. λαϊ -δνοίδεν Ἣράκλεες, σέο δὲ προ- 

πράον᾽ ἔμμεν ξεῖνον ἀδελφεόν τ᾽ (Αἰαῖκοβ.) 

Ν, 1.80. ταχέως δ᾽ ἐπ᾽ ἀδελφεοῦ βίαν πάλιν 
χώρησεν ὁ Τυνδαρίδας (Καβέοτ, ἢ4]- 
Ὁσγοῖμεγ οὐ Ῥοϊγάουκεβ.) Ν. 10. 728. 

ς. ΡΙ]. γγτὸ εἴη. Ζηνὶ μισγομέναν 

(Θέτιν) ἢ Διὸς πὰρ᾽ ἀδελφεοῖσιν (πλη- 

θυντικῶς δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἀδελφῷ τῷ 
Ποσειδῶνι. Σ.} 1. 8. 86. 

ἀδίαντος) "οἱ δαιμεά ἵν Ξυεαί (ν. 5π6}1 οπ 
Βαςοη. 17. 132.) (ἄκων), ὃς ἐξέπεμψεν 

παλαισμάτων αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαντον 

Ρτ. Ν. 7. 728. 

᾿ἈΑδυκία] ἐνγεδιίσα, Ῥτο ρεῖβ' ἰεϑέ. Σ. Ρ. 

8. 1, ἔφη (ὁ Πίνδαρος) παῖδα εἶναι --- 

τῆς ᾿Αδικίας τὸν Θόρυβον τ. 3808. 

ἄδῖκος, -ον] τ7ηι, νοι ἄδικον οὔθ᾽ 
ὑπέροπλον ἦβαν δρέπων ". 6. 48 ἡ. ΡΙ. Ῥτο 

ϑιὺ5., ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν ψυχάν 
Ο. 2. 09. 

ἀδῖνός} εἰγοηρ, υἱοῖδη! φεύγειν δάκος 
ἀδινὸν κακαγοριᾶν Ρ. 2, ὅ8. 

“Αδμᾶτος] βοη οἱ Ῥβεογεβ, σουϑίη οὗὨἩ [880ῃ δ: 
Μεϊαπιροβ "Αδματος --- καὶ Μέλαμ- 

πὸος Ῥ. 4. 120. 

ἀδόκητος)] "οὐ ετρῤεείἑηρ πασχα ρεοιεα 

πέσε δ᾽ (κῦμ᾽ ᾿Αἰδα) ἀδόκητον ἐν καὶ 

δοκέοντα (ν. ἀετρες, Δ. 1. Ρ.. 1908, 182.; 

ἄδοξον Σ. ραταρῆτ.) Ν 7. 81, 

ἄδολος, -ον] ὐδδοιί ανιἰ ςε δαέντι δὲ 
καὶ σοφία μείζων ἄδολος τελέθει νυ. 
Τπυπιπιον 744. Ργ. Ο. 7. δ3. 

ἀδύμελής 

ἀδονά;] ῥίεαΞιινε 
ἔτ. 298, 

ἄδορπος, -ον] ὐμιοι α [«ἀεὶ οἱ ς. 86ῃ., 

τηεῖ. οὕνεκεν οὔ σε παιηόνων ἄδορπον 

εὐνάξομεν (83ς. Αἴγιναν.) Πα. 6. 128. 

᾿ἈΑδράστειος] οἱ Αἀναςίος τρὶς μὲν ἐν 

πόντοιο πύλαισι λαχών, τρὶς δὲ καὶ 

σεμνοῖς δαπέδοις ἐν ᾿Αδραστείῳ νόμῳ 

(τὰ Νέμεα' οἱ γὰρ ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 
ἀνενεώσαντο τὰ Νέμεα, ὧν εἷς ΓΑδραστος. 

Σ.) Ν. 10. 28. ἔν τ᾽ ᾿Αδραστείοις ἀέθλοις 

Σικνῶνος (τὰ Πύθια. Σ.} 1. 4. 36. 

"Ἀδραστίδαι] ἀεεοενάαηῖς οἱ 4 ἀνασίος 
λείφθη δὲ Θέρσανδρος --- ᾿Αδραστιδᾶν 

θάλος ἀρωγὸν δόμοις (Τῆο.: -ειδᾶν, 

τεἰδων οοἀά. γίνεται γὰρ ᾿Αργείας τῆς 
᾿Αδράστου θυγατρὸς καὶ Πολυνείκους. Σ.) 
Ο. 2. 46. 

“Δδραστος] Κίηρ οὐ Ατροβ δηὰ ϑίκγοπ, 8ὸπ 

οἵ Ταῖδοβ. αἶνος --- ὃν --- "Ἄδραστος --- 

ποτ᾽ ἐς ̓ Αμφιάρηον φθέγξατ᾽ Ο. 6. 18. 

“ὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ νῦν ἀρείονος 
ἐνέχεται ὄρνιχος ἀγγελίᾳ "Ἄδραστος ἥρως.᾽" 

Ρ, 8. δ1. πρὶν γενέσθαι τὰν ᾿Αδράστον τάν 

τε Καδμείων ἔριν (τουτέστι πρὶν τὰ Νέμεα 

τεθῆναι. Σ)) Ν. 8. δ1. ἱππίων ἀέθλων 

κορυφάν, ἃ τε Φοίβῳ θῆκεν Αδραστος 

ἐπ᾿ ᾿Ασώπον ῥεέθροις (ἀνατίθησι γὰρ 
τὴν τῶν Πυθίων θέσιν ἐν Σικυῶνι ᾿Αδρά- 

στῷ, ποιητικὴν ἄγων ἄδειαν, Κλεισθέ- 

νους αὐτὰ διαϑέντος. Σ.) Ν. 9. 9. πατρὶ δ’ 

᾿Αδ'ράστοιο Λυγκεῖ τε φρενῶν καρπὸν 
εὐθείᾳ συνάρμοξεν δίκᾳ Ν. 10. 15. ἢ ὅτε 

καρτερᾶς Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας 
ὀρφανὸν μυρίων ἑτάρων ἐς Ἄργος ἵππιον 

(8ς. Θήβα.) 1. 7. 10. 

ἀδύγλωσσος, -ον] Ξὐεοὶ Ἰοηρμεάὰ ἀλαθής 
τέ μοι ἔξορκος ἐπέσσεται ἑξηκοντάκι δὴ 

ἀμφοτέρωθεν ἀδύγλωσσος βοὰ κάρνκος 
ἐσλοῦ Ο. 18. 100. 

ἀδύεπής) ὐὴή᾽ διυεεί υοἱε ἀδνυεπής τε 
λύρα Ο. 10. 98. ἀδυεπὴς ὕμνος Ν. 1. 4. 
διὰ τὸν ἀδυεπῆ -- Ὅμηρον Ν. 7. 21. 

ἀδύλογος, -ον] Ξὠδείν ἐρεαλίηρ ἀδύλογοι 
δέ νιν λύραι μολπαί τε γινώσκοντι Ο. 6. 96. 

ἀδύμελής) οὐδέ τωσεί ξοηρς, πισϊοάϊοις 
ἁδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί 

θέλγητρ᾽ ἁδονᾶς (τ. 278 ΞΞ 
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τ᾽ ἐν ἕντεσιν αὐλῶν Ο. 7. 1). κόσμον ἐπὶ 
στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας ἀδυμελῆ κελα- 
δήσω Ο. 1]. 14. κώμῳ μὲν ἀδυμελεῖ Ρ. 8. 

10. ἀδυμελεῖ δ᾽ ἐξάρχετε φωνᾷ Ν. 2. 20, 
ἀδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ 1. 7. 20. 

ἀδύνἄτος) ἐνιροκείδἰια ς. ἀςο. δπηὰ ἰπέ. 
ἀδύνατα δ’ ἔπος ἐκβαλεῖν κραταιὸν ἐν 

ἀγαθοῖς δόλιον ἀστόν Ῥ. 2. 81. τυχεῖν 
δ᾽ ἕν’ ἀδύνατον εὐδαιμονίαν ἅπασαν ἀνε- 
λόμενον Ν. 7. δδ. 

ἀδύπνοος, -ον] ὑγεαί ηρ τιυδοίμδ5ς, ἀεἰἐρὴ!- 
μι ἰο "αν Μοῖσ᾽ ἀδύπ'νοος Ο. 13. 22. 

ἀδύπνόῳ τέ νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ (8. 
κάρυκες.) 1. 2. 28. 

ἀδύς] (ἀδεῖα, -εἰας, -εἴαν; -εἰας, -εἴαι: ἀδύ 
8οο.: 8061). ἀδίσταν.) γλεφάρων ἀδὺ 

κλάιϊιϑρον (35. ὕπνον.) Ῥ. 1. 8. εἶπερ τι 
φιλεῖς ἀκοὰν ἀδεῖαν αἰεὶ κλύειν Ρ. 1. 90. 

ἀδείας ἐνίπτων ἐλπίδας Ρ. 4. 201." ἀδείας 

τυχεῖν τὸ πρῶτον εὐνᾶς’ Ῥ. 9. 41. 

ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς 
᾿Αθαναίων μιν ὀμφαὶ κώμασαν (ἀδείᾳ --- 

ἐν τελετᾷ Σγρ.) Ν. 10. 88. ἀδεῖα δ᾽ ἔνδον 

μιν ἔκνιξεν χάρις 1. 0. 60. ὅστις ἐὼν καλὸς 

εἶχεν ᾿Αφροδίτας εὐθρόνον μνάστειραν 
ἁδίσταν ὀπώραν 1. 2. δ. 

ἀδῦτον) (ν. 1. ἄδυτος.) «αὐσγεά ῥίασε, Ξαη- 

ἐμαγν ὃ Χρυσοκόμας εὐώδεος ἐξ ἀδύτου ---- 
εἶπε ἱ. α. ἐπα ἐδπιρὶς οὐ Ὠεϊρῃὶς ΑΡροῖο 

Ο. 7. 82. μαντευμάτων δὲ θεσπεσίων δοτῆ- 

ρα καὶ τελεσσιε[ττῇ] θεοῦ ἄδυτον (εἴ. Σ. Ρ. 

11. δ, πυκνῶς δὲ τίθησιν ὁ Πίνδαρος κατὰ 

τὸ ἀρσενικὸν τὸν ἄδυτον᾽ [ττῇ] 5υρρ. 

ΜΝῈ.: {πες-] Οδίαπο: ρεσμαρβ ἔμ ογδοὶα 

οὗ Αρο]ϊο Ῥίοϊοβ ἰ5. τηθδηΐ.) Πα. 7. 38. ὦ 

Πάν, ᾿Αρκαδίας μεδέων καὶ σεμνῶν ἀδύτων 

φύλαξ (δε. μεγάλας Ματρός.) {τ. 9. 2, 

ἀδῦτος} "οΐ το δὲ εμϊενεὰ χρυσέων ἐς 

ἄδυτον τριπόδων θησαυρόν ἱἰ. 6. ἴῃς 
[6πΠΊΡ]Ὲὲ οἱ ΔΡΟ]]Ο Ιβηλοπίοβ δὲ μοῦ ο5 Ρ. 

11. 4. 
ἀεϑλητάς)} (ἄξ-, ἀε-.) αἰλίεις χρὴ δ᾽ ἀπ’ 

᾿Αθανᾶν τέκτον᾽ ἀεϑληταῖσιν ἔμμεν Ν. 5. 

49. οὐ θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθ' λη- 

ταῖς ἀγαθοῖσιν Ν. 10. δ1. φαίης κέ νιν 
ἄνδρ᾽ ἐν ἀεθ'ληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέ- 

τραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ᾽ ἀκόναν (ἀν- 

ἄεθλος 

δράσιν ἀεθληταῖσιν οοπί. Ἠενπςα.) 1. 6. 
72. 

ἄεθλον] (ἄξ-, ἄξ-, αε-. πουξ, φυδτγαηίοεά, 

Ο. 1. 8. Ο. 9. 108, Ρ. 10. 24, Ν. 9.9.) 
8. ῥγίσε Τλαπολέμῳ ἵσταται «--- 
μήλων τε κνισάεσσα πομπὰ καὶ κρίσις 

ἀμφ᾽ ἀέϑλοις Ο. 7. 80. τοῦτο δὲ προσφέρων 

ἄεθλον (τὸν ὕμνον. Σ.) Ο. 9. 108. τὸ δὲ 

παθεῖν εὖ πρῶτον ἀέθλων Ρ. 1. 99. τὰ 
μέγιστ᾽ ἀέθλων ἕλῃ τόλμᾳ τε καὶ σθένει 
Ρ. 10. 24. ὅστις ἁμιλλᾶται περὶ ἐσχάτων 
ἀέθλων κορυφαῖς Ν. 10. 32. ἕν τ’ ἀέθλοισι 

θίγον πλείστων ἀγώνων 1. 1. 18. ἔστι δὲ 
καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ μοῖρα [. 8. 9. 

μαρνάσθω τις ἕρδων ἀμφ΄ ἀέθ'λοισιν γενεὰν 

Κλεονίκου ἐκμαθών Ι. δ. δὅ. Ὁ. δομέφεί ὃ, 
ν. νοῦ ὅδ ΜΌΜ]Ι, Μ. Η., 1984, δ2. 

εἰ δ᾽ ἄεθ'λα γαρύεν ἔλδεαι Ο. 1. 8. ἀνὰ 
δ΄ αὐλὸν ἐπ᾿ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων 

κορυφάν, ἅ τε Φοίβῳ θῆκεν πΑδραστος 

ἱ. 6. 186 Ῥνιῃίαη ρματηθ5 αἱ ϑίκγοῃ Ν. 
9.3. 

ἀεθλονικία] (αε-) υἱοίονν ἐπ ἐλ6 φαμιες 

ἀεθλονικία δὲ “μάλιστ᾽ ἀοιδὰν φιλεῖ Ν. 8. 7. 

ἄεθλος] (ἄξ-, ἄξ-, ἀε-. ταᾶϑο. βυαγαπίςοα, 
Ο. 1. 84, Ρ. 4. 16) εοπμίες ἀέθ'λων 

γ᾽ ἕνεκεν Ο. 1. 99. ὦ Κρόνιε παῖ “Ρέας, 

ἕδος ᾽Ολύμπου νέμων ἀέθλων τε κορυφάν 
Ο. ὃ. 13. νέοις ἐν ἀέθλοις Ο. ὃ. 48. μνᾶμα 

τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἀέθλων Ο. 83. 18. 

μεγάλων ἀέθλων ἀγνὰν κρίσιν Ο. 8. 21. 
τεαὶ γὰρ ὭΩραι --- μ᾽ ἔπεμψαν --- μάρτυρ᾽ 

ἀέθλων Ο. 4. 8. ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθ'λων 
τε πεμπαμέροις ἁμίλλαις Ο. ὅ. 6. τεθμόν τε 

μέγιστον ἀέθ'λων Ο. 6. 69. μοῖράν τ’ ἀέθλων 

Ο. 0. 79. μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων ἀέθλων 

Οὐλυμπία Ο. 8. 1. ἐξ ἱερῶν ἀέθλων μέλλοντα 
ποθεινοτάταν δόξαν φέρειν Ο. 8. 64. ἱεροῖς 
ἐν ἀέθ'λοις Ο. 18. 16. ἐστεφάνωσε κυδίμων 

ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν Ο. 14. 24. ἀέθ'λων 
Πυθίων Ῥ. 8. 78. γνίων ἀέθλοις ἐπεδεί- 
ξαντο κρίσιν Ρ. 4. 268. ἐξ ἀγλαῶν ἀέθ' λων 

Ρ. ὅ. 58 νικαφόροις ἐν ἀέθ'λοις Ρ. 8. 26. 
καλλίσταν πόλιν ἀμφέπει κλεινάν τ’ ἀέθ᾽- 

λοις Ῥ. 9. 70. ἐν ᾿Ολυμπίοισί τε καὶ βαθυ- 

κόλπου Γᾶς ἀέθ'λοις ἕν τε καὶ πᾶσιν 

ἐπιχωρίοις Ρ. 9. 102. σὺν δ᾽ ἀέθλοις 
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ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν Ῥ. 9. 116. 
γεύεται γὰρ ἀέθ'λων Ῥ. 10. 7. μεγάλων 
δ’ ἀέθλων Μοῖσα μεμνᾶσθαι φιλεῖ Ν. 1. 11. 
ὄσσα δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθ'λοις, Τιμοδημίδαι ἐξο- 

χώτατοι προλέγονται Ν, 2. 17. τέσσαρας 

ἐξ ἀέθ'λων νίκας ἐκόμιξαν Ν. 2. 19. 
ἀεξιγυίων ἀέθλων κάρυξ ἑτοῖμος ἔβαν 
Ν. 4. 18. Νεμέας ἐξ ἐράτων ἀέθλων Ν. θ. 

12. ἀγὼν τοι χάλκεος δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ 
βουθυσίαν Ἥρας ἀέθλων τε κρίσιν (ἰ. 6. 

τῆς Ἡςκαιοτηθαία δὲ Ασροβ.) Ν. 10. 28. 
ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ ᾿Ολυμπίᾳ ἀέθλων. 
Ν, 11. 28. ἐπεὶ στεφάνους ἔξ ὦὥπασεν 

Κάδμον στρατῷ ἐξ ἀέθλων (5ο. ᾿Ισθμός.) 

Ι.. 1. 11. ὃς δ’ ἀμφ᾽ ἀέθ'λοις ἣ πολεμίζων 

ἄρηται κῦδος ἁβρόν, 1. 1. δ0. εὐτυχήσαις 
ἣ σὺν εὐδόξοις ἀέθ' λοις ἣ σθένει πλούτου 

Ι, 8. 1. ἕν τ᾽ ᾿Αδραστείοις ἀέθλοις Σικυῶνος 

Ὶ. 4. 26. καὶ δεύτερον ἅμαρ ἐτείων τέρμ’ 
ἀέθλων γίνεται, ἰσχύος ἔργον (Ετ. ϑΘοππιά: 
ἀέθλων τέρμα οοἀά.: ἱ. 6. τς. ὙΠΟΌΔΩ 
Ιοἷδῖ8) 1. 4. 67. ἕν τ᾽ ἀγωνίοις ἀέθλοισι 

ποθεινὸν κλέος ἔπραξεν 1. ὅ. 7. καὶ 
Νεμέᾳ ἀέθ'λων ὅτι κράτος ἐξεῦρε 1. 8. ὅ. 
ταμίαι τε σοφοὶ Μοισᾶν ἀγωνίων τ’ 

ἀέθλων 1. 9. 8. διαγινώσκομαι μὲν 

ἀρεταῖς ἀέθλων 'Ἑλλανίσιν (Ἀγραί!αρο: 

ἐχῤίοίίς ἐπ δε ραριες οὐ Ογεδοα.) Πα. 

4, 22. Ὁ. τηοῖ. εομίεςί, ἰαϑδὲ ἐμοὶ 

μὲν οὗτος ἄεθ'λος ὑποκείσεται Ο. 1. 84. 

"τοῦτον ἄεθ'λον ἑκὼν τέλεσον᾽᾽ Ῥ. 4. 168. 
καὶ τάχα πείρατ᾽ ἀέθ'λων δείκνυεν πα- 
τρωίων Ῥ, 4. 220. ᾿᾿θηρός, ὃν πάμπρωτον 

ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ ἐν Νεμέᾳ'" Ηδγακ] 65 
ΒΡΟΔκΚΒ οὐ ἔα Νοσπιθδῃ οι 1. 6. 48. 

ἀεθλοφόρος] (αε-, ἄξ-.) ῥνίπε-ἱπηΐηρ 
ἀεθλοφόροις ἀνδράσιν Ο. 7. 7. ἀεθ' λοφόρου 
λήματος ἕνεκεν Ν. 8. 88. Δ55003., ἐπεί οἵ τρεῖς 

ἀεθ'λοφόροι πρὸς ἄκρον ἀρετᾷς ἦλθον 
Ν. 6. 38. 

ἀεί] ν. αἰεί. 

ἀείδω] (ἀείδω, -εἰ; -ων; -εἰν" ἐπιρέ. ἄειδί(ε), 
ἄειδον: ἔχε. τηρᾷ. ῥχοὸ δοῖ. ἀείσομαι, -εταὶ 
ςοἀά. : δοτ. ἀεῖσαι: Ρ458. ἀείδεται; -ὀμενον: 

ἡπτηρέ. ἀείδετο.) α. δοίη δ08. πρόφρων 
δὲ καὶ κείνοις ἄειδ᾽ ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ 

κάλλιστος χορός (Ράᾶυν: ἀείδει Παλίῳ 

12 ἀείρω 

οοὐά.) Ν. δ. 22. ἀείσομαι χαίταν στεφά- 
νοισι ἁρμόζων 1. 7. 89. χρύσεαι δ' ἐξ 
ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον Κηληδόνες Πα. 8. 71. 

Ῥ. εἷηρ οἱ, οεἰεδγαίε ςο. ἃτο. ἀείδει μὲν 

ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν Ο. ὅ. 10. ἀγῶνα 
δ᾽ ἐξαίρετον ἀεῖσαι θέμιτες ὦρσαν Διός 
Ο. 10. 24. Λυδῷ γὰρ ᾿Ασώπιχον ἐν 

τρόπῳ ἐν μελέταις τ᾽ ἀείδων ἔμολον Ο. 

14. 18. τὸν Εὐφάνης ἐθέλων γεραιὸς προ- 
πάτωρ σὸς ἄεισέν ποτε, παῖ (Ηεττηδηη, 
ΒοςΟΚΏ: ὁ σὸς ἀείσεται πα ςοἀά.: 

ἀείσεται, παῖ, ὁ σός Μοτηπλβοῃ : ἰοουβ ποῖ 

᾿ϑαηδέυβ.) Ν. 4, 90. εἰ δὲ Θεμίστιον ἵκεις 
ὥστ’ ἀείδειν, μηκέτι ῥίγει Ν. δ. δ0. 
γνώτ᾽ ἀείδω θεῷ τε καὶ ὅστις ἀμιλλᾶται Ν. 

10. 81. οὐκ ἄγνωτ᾽ ἀείδω ᾿Ισθμίαν ἵπποισι 
νίκαν 1. 2. 12. τί κάλλιον --- ἢ βαθύζωνόν 
τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν 
ἀεῖσαι; ἔτ. 894. 8. ρΡ455. σὲ ---- ἀμφὶ κᾶπον 

᾿Αφροδίτας ἀειδόμενον Ῥ. δ. 24. πολλοῖσι 
μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις ἐν ἀέθλοις 

θρέψαισα καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἧρωας ἐν 

μάχαις (Αἴγινα 5.5.) Ῥ.΄ 8. 28. παῖς ὁ 

Θεαρίωνος ἀρετᾷ κριθεὶς εὔδοξος ἀείδεται 
Σωγένης Ν. 7. 8. ἢ. ἀείδετο δὲ πὰν 

τέμενος τερπναῖσι θαλίαις τας {Π|εἀ υυἱτὴ 

{δες «οηρς οἱ Ο. 10. 70. 

ἀείρω] (αοτ. ἄειρε, ἀείραις: τιεὰ. ἄραντο: 
Ῥ455. ἀείρεται : δοτ. ἀερθείς, -εῖσα, -ἐντα. ἀρό- 

μαν ν. ἄρνυμαι.) 

1. δοῖ. “4 τ τέλος δ᾽ ἀείραις πρὸς 

στιβαρὰς ἐπάραξε πλευράς ἔτ. 111. 8. 
2. πιεὰ, ουὐὖν, ραὶη οἴ. ἄρνυμαι, ἄραντο 

γὰρ νίκας ἀπὸ παγκρατίου (ϑγπηίΖεϑίῃ ἀε 
νίαὶε ϑοβσοςάοσγ.) 1. 6. θ0. 

3, ρᾶ85. δὲ ᾿μεά πῦρ ἃ. δὲ εχαϊεά, 6.- 

ἰοϊϊεὰ ἀρετὰ --- ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν 

ἀερθεῖσ᾽ ἐν δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα 
Ν. 8. 41. εἴη μιν εὐφώνων πτερύγεσσιν 
ἀερθέντ᾽ ἀγλααῖς Πιερίδων --- ἔρνεσι φράξαι 
χεῖρα 1. 1. 64. σοφίᾳ γὰρ ἀείρεται πλει[ 
Πα. 14. 40. λάμπει δὲ χρόνῳ ἔργα μετ’ 
αἰθέρ᾽ ἀερθέντ᾽ (Βοεοκῃ: λαμπευθέντα 
οοἀά.) ἐσ. 227. 8 Ὁ. δὲ εἰαϊεὰ 

νικῶντί γε χάριν, εἴ τι πέραν ἀερθεὶς 

ἀνέκραγον, οὐ τραχύς εἰμι καταθέμεν Ν. 7. 
26. 



ἀέκων 13 

4. ἴῃ ἰπηε818, ἀνὰ κάρα τ᾽ ἄειρ[ε ν. ἀναείρω 
Πα. 20. 10. 

ἀέκων] (ἄε-, σε-.) μπυδηρ, ὡς Αὐγέαν 
λάτριον ἀέκονθ᾽ ἑκὼν μισθὸν ὑπέρβιον 
πράσσοιτο Ο. 10. 29. Καδμεῖοί νιν οὐκ 

ἀέκοντες ἄνθεσι μείγννον Ν. 4. 21. ον 

στρατὸς οὐκ ἀέκίων (ϑυρρ». [.006}} ἔτ. 
169. δῶ. 

ἀέλιος, ἅλιος] (δε-, αε-, ἅ-. ἀελίου, ἀελίου, 
ἀελίοιο, ἁλίῳ, ἅλιον, ἀέλιον. ν. ἘοΓΒΒτΩΔΏ, 

644.) 4. ἐν μηκέτ᾽ ἀελίου σκόπει ἄλλο 

θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον. 
Ο. 1. ὅ. ὀξείαις --- αὐγαῖς ἀελίου (ν. 1. 

ἁλίου.) Ο. 8. 24, “'σθένος ἀελίου χρύσεον 
λεύσσομεν᾽᾽ Ῥ. 4. 144. αἴθωνι πρὶν 

ἁλίῳ γνῖον ἐμπεσεῖν Ν. 7. 18. ἀκτὶς ἀελίου, 
τί πολύσκοπε μήσεαι, ὦ μᾶτερ ὀμμάτων, 

ἄστρον ὑπέρτατον; Πα. 9. 1. ἔλαμψαν 

δ᾽ ἀελίον δέμας ὅπωϊς Πα. 12. 14. τοῖσι 

μὲν λάμπει μὲν μένος ἀελίον τὰν ἐνθάδε 

νύκτα κάτω Θρ. 7. 1. Ρ. 5:5} 1:6 
ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ᾽ ἁμέραις 

ἅλιον ἔχοντες 50. [ἢο586 Ψνῆο ἵνα 1π τῆς 

β!δπάβ οὐ ἴδε ὈΪεββοὰ, Ο. 2, 63. εἰ δ᾽ ἔτι 

ζαμενεῖ Τιμόκριτος ἁλίῳ σὸς πατὴρ ἐθάλ- 

πετο Ν. 4. 183. ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων 
ἐνάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν ἱ. ς. ἴο 

δα ὕρρογ ννογὶ ἃ ἔγ. 133. 2. ς, ἀαν 

Πυθοῖ τ’ ἔχει σταδίον τιμὰν διαύλου 
θ᾽ ἁλίῳ ἀμφ᾽ ἑνὶ (ν. 1. τ᾽ ἀλίῳ.) Ο. 18. 87. 
ἃ. ἔγαβ. Ἰάέξλιον δί (τ. 844. δ. ς. ὕτο 

Ῥεῖβ., Πεῖΐος, (ἢ 5 ροά τὰν ποντίαν 

ὑμνέων παῖδ᾽ ᾿Αφροδίτας ᾿Αελίοιό τε 

νύμφαν, ἹΡόδον Ο. 7. 1!. ἀπεόντος δ᾽ 

οὔτις ἔνδειξεν λάχος ᾿Αελίου Ο. 7. δ8. 

᾿Αελίου θαυμαστὸς υἱὸς (5Ξο. Λίοίς5.) Ῥ. 

4. 841. μᾶτερ ᾿Αελίου πολνώνυμε Θεία 

(᾿Αλίου ςοπὶ. Μοτγεὶ.: οἴ. Ἠδς8. ΤΉρορ. 
871.) 1. δ. 1. εἴ. ἁμέραν --- παῖδ᾽ ἀελίον 
(ν. 1. ἁλίου Π.) Ο. 2. 82, τεβὲ. Σ. Τῃξεοοτγ. 

ἃ. 10. Πίνδαρός φησιν ἐν τοῖς κεχωρισμέ- 
νοῖς τῶν Παρθενείων ὅτι τῶν ἐραστῶν οἱ 
μὲν ἄνδρες εὔχονται {παρλεῖναι Ἥλιον, 
αἵ δὲ γυναῖκες Σελήνην ἔτ. 104. 

ἀελλόπους] (ον»» ἰοοἱξὰ ἀελλοπόδων -- 
ἵππων Ν. 1. ὅ, τ. 231. 1. Πρ. 

“δίφρους --- ἀελλόποδας."᾿ Ρ. 4. 18. 

᾿Αϑάνα, ᾿Αθᾶναία 

[ἀελπεία ν. ἀελπτία.] 
ἀελπτία)] ἀϊειπιδίοη, ἀϊφαρῥοϊηινπον 

ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν΄ ἀελπτίᾳ 

βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ 

δ᾽ οὔπω (ἀελπί(τ),[͵ ᾳαᾳ εοοἀά.: ἀελπείᾳ 

Μοιῃμβθῃ.) Ρ. 12. 81. 

ἀέναος] ν. αἰέναος 

ἀεξίγυιος] εἰνεηριμοπῖηρ 86. [ἰἰηιδς 
ἀεξιγνίων ἀέθλων Ν. 4. 78. 

ἀέξω] (ἀέξω, -εἰ; ἀέξοι; ἄεξ(ε), [ἀέ]ξετίε) : 
τιρᾶ. ἀέξονται. ν. αὔξω.) α. δοῖ. 

ἐχαὶί, πιαλε ἰο ῥγόϑρεῦ ὦ Τιμόδημε, 

σὲ δ' ἀλκὰ παγκρατίον τλάθυμος ἀέξει 

Ν. 2. 18. ἐμῶν δ’ ὕμνων ἄεξ᾽ εὐτερπὲς 

ἄνθος Ο. 6. 1058. ἀλλ’ ἀπήμαντον ἄγων 

βίοτον αὐτούς τ΄ ἀέξξοι καὶ πόλιν Ο. 8. 

88. ». τιρὰ., ἐχραπά, δὲ εχαϊεὰ 

ἀέξονται φρένας, ἀμπελίνοις τόξοις δα- 
μέντες ἐδεῖγν τρίγὶς ἐχραηά ἔτ. 124. 

11. ς. ἔγαξ. εὐάμπυκες --- ἀέ]ξετ᾽ ἔτι, 

Μοῖσαι, θάλος ἀοιδᾶν[ Δ. 1. 14. Ἰάέξω[ 

Ρ. Οχκ. 2448. ἐτ. 14. 

ἄημι} δίοιυ ταςῖ. ὅσσα δ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώ- 
ποὺς ἄηται μαρτύρια φθιμένων ζωῶν τε 
φώτων ἀπλέτον δόξας Ι. ὁ. 9. 

ἀήρ] »εἶσί, εἱοια τότε χρύσεαϊ ἀέρος 
ἔκρυψαν κόμαι ἐπιχώριον κατάσκιον νῶτον 

ὑμέτερον οἱ Αἰρίπα. Πα. 6. 1317. Ἰν ἀέρι[ 

Πα. 170. 24. 

᾿Αθαμαντιάδας] “0) οἱ ἰδαηιας, ἱ. ΕΣ. 
ΜοιὶκΚοσγέςοϑ, ᾿Αθαμαντιάδας. ἐτ. 6. 

᾿Αθάμας)] ν. Πτώιος. 

"Αθάνα, ᾿Αθᾶναία) «1{λιενι6 ςἴ. Παλλάς. 
πατέρος ᾿Αθαναία κορυφὰν κατ᾽ ἄκραν 

ἀνορούσαισ᾽ (ΒγΖ.: ᾿Αθηναία οοἀά.) Ο. 

ἡ. 86. "θέμεν 'ἱἱἽἥππίᾳ βωμὸν εὐθὺς ᾿Αθάνᾳ." 

ν. Ῥαυβ. 2. 4. ὃ Ο. 18. 82. μόλεν Δανάας 

ποτὲ παῖς, ἀγεῖτο δ᾽ ᾿Αθάνα ἐς ἀνδρῶν 

μακάρων ὅμιλον Ῥ. 10. 46. τέχνᾳ τάν 

ποτε Παλλὰς ἐφεῦρε θρασειᾶν Γοργόνων 

οὕλιον θρῆνον διαπλέξαισ᾽ ᾿Αθάνα Ρ. 12. 

8. θρασεῖ’ ᾿Αθάνα Ν. 8. 60. “᾿θέλεις ζναίειν 

ἐμοὶδ σύν τ’ ᾿Αθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ᾽ “Ἄρει 
Ζουβ Βροδκβ Ν. 10. 84. (Ζεύς) ὃς καὶ τνπ 

εἰς ἀγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν ᾿Αθάναν ἔτ. 
84. ᾿Αφαίστον παλάμαις καὶ ᾿Αθάϊνας οἵ 
τὴ Ὀυϊάϊηρ οἱ {π 6 τϊτὰ ΠεΙρμῖο τε ρ]6 



᾿Αθᾶναι 

οὗ Αρο!ὶο Πα. 8. 66. 7᾽᾿Αθάνας[ τ. 21ῦς. 
1. ἰεβῖ, ἐσ. 262 ν. 'Ρῆσος; ν. ἴγτ. 146. 

“ΚΑθᾶναι] (-αι, -ἄν, -αισ(ι), -αισιν.) “χες 
κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναις Ο. 7. 82. ἐν ᾿Αθάναις 

Ο. 9. 88. κρανααῖς ἐν ᾿Αϑάναισι Ο. 13. 88. 

αἱ μεγαλοπόλιες ᾿Αθᾶναι Ρ. 7. 1. ταῖς μεγά- 
λαις --- ᾿Αϑάναις Ν. 3. 8. Κλεωναίον τ᾽ ἀπ᾽ 

ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων πέμψαντα καὶ λι- 
παρᾶν εὐωνύμων ἀπ᾽ ᾿Αθανᾶν Ν. 4.19. χρὴ 
δ᾽ ἀπ’ ᾿Αθανᾶν τέκτον᾽ ἀεθληταῖσιν ἔμμεν 

Ν. δ. 48. οἵ τε κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναισιν ἄρ- 
μοζον στρατόν Ν. 8. 11. ’᾿Ερεχθειδᾶν χαρί- 

τεσσιν ἀραρὼς ταῖς λιπαραῖς ἐν ᾿Αθάναις 
Ι. 2. 20. ἐν γουνοῖς ᾿Αθανᾶν, --- ἕν τ᾿ ᾿Αδρα- 

στείοις ἀέθλοις (Ηεγης: ᾿Αθηνᾶν ςοἀά.) 

Ι, 4. 258. θεοί, πολύβατον οἵ τ’ ἄστεος 

ὀμφαλὸν θνόεντ' τ᾽ ἐν ταῖς ἱεραῖς ᾿Αθάναις 

οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ’ εὐκλέ᾽ ἀγοράν ἔτ. 

ἴδ. 4. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ 

ἀοίδιμοι --- κλειναὶ ᾿Αθᾶναι ἐγ. 760. 2. 
᾿Αθαναία) ἐη6 Αἰλπενΐαη ομς ν. ᾿Αθάνα. 

οἵ. Ἑοτγβϑυηδῃ, Ρ. 100. 

᾿Αθαναῖος) ἍΤ ἐδπεπίαη, οὐ Αἰδπεης -- 
κυλίκεσσιν ᾿Αθαναίαισι ἔτ. 124. 4. ὑτο 

5005. ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος ᾿Αθαναίων 

χάριν μισθὸν Ρ. 1. 16 ἀδεῖαί γε μὲν 
ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς ᾿Αθαναίων μιν 

ὀμφαὶ κώμασαν ἱ. ς. δὲ [με Ῥαπαίδεπαία 

Ν. 10. 834. ὅθι παῖδες ᾿Αθαναίων ἐβάλοντο 

φαεννὰν κρηπῖδ᾽ ἐλευθερίας δὲ τις ὈαφίΕς 
οἱ Ατγιοπιϊβίοη ἔσγ. 77. 1. 

ἀθάνᾶτος, (-α), -ον.] (-ον; -οἱ, -ων, τοις, 
οισιν, -ους: -α, -αν; «αἱ, -αἱσ (1): του, -ου, 

ον) ἱηνωμονίαϊ καλεῖσθαί νιν -- 
τοῦτ᾽ ὄνυμ' ἀθάνατον Ο. 6. δ7. μή, φίλα 

ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε Ῥ. 8. θ]. 
ἀθανάτα --- Θέτις Ρ. 8. 100. Αἰήτα τό 

ποτε ζαμενὴς παῖς ἀπέπνευσ᾽ ἀθανάτον 

στόματος (τῆς Μηδείας εἶπεν. Σ. οἔ. Η65. 

ΤὭοορ. 992.) Ῥ. 4. 11. “᾿θήσονταί τέ νιν 

ἀθάνατον᾽' (5ο. ᾿Αρισταῖον) Ρ. 9. 08. ἵν᾽ 

ἀθανάτοις Αἰνησιδάμον παῖδες ἐν τιμαῖς 

ἔμιχθεν 1. 2. 28. τοῦτο γάρ ἀθάνατον 

φωνδᾶεν ἔρπει, εἴ τις εὖ εἴπῃ τι 1. 4. 40. τοὶ 

δ᾽ ἐπὶ γλεφάροις νεῦσαν ἀθανάτοισιν 1. 8. 

40. ἐλπίσιν ἀθανάταις ἁρμοῖ φέρονται 

τσ. 10. ἐμοὶ δὲ τοῦτο[ν δ]ιέδωυίκ.ν)] ἀθάνα- 

14 ἀθ'ρόος 

τον πόνον ἱ. 6. οἱ ογεδιίίηρ ρορέγυ Πα. 78. 

22. -- ἴπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος 

Πα. 18. 2. Ἰδολιχὰ δ᾽ ὁδὸς ἀθανάτωί[ν Δ. 

ἀ, 18. ἀθάναται δὲ βροτοῖς ἁμέραι, σῶμα 
δ᾽ ἐστὶ θνατόν ᾿᾿πότοπ πίτηπιοτ αὐΐ'' ΜΝ]. 

Παρθ. 1. 14. ὁ [Λοξ)ίας [πρό]φρων 
ἀθανάταν χάριν Θήβαις ἐπιμείξων Παρθ. 

ὥ. 4, τοῦτο γὰρ ἀθανάτοις τιμαῖς ποτι- 

ψαύει μόνον ἔτ. 121. ὃ. ἀ]θανάταισι πρί 
(δαΡρ. [οὔ 61.) Θρ. 4. 10. ἃ5 βυῦ5. Ρ]., 

ξοάς ἀθανάτους ---κλέψαις ἀϑάνατοί οἱ πάλιν 

Ο. 1. 68. Ζεύς τε καὶ (ν. 1]. ἀθανάτων) Ο. 

1. 00. προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοι Ο. 7. 88. 

τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων Ο. ὃ. 26. χωρὶς 
ἀθανάτων Ο. 9. 41. ἕν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα 
σύνδυο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι Ῥ. 8. 

82. ἀθανάτων ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ Ρ. 12. 

4. παλίγγλωσσον δέ οἱ ἀθάνατοι ἀγγέλων 

ῥῆσιν θέσαν Ν. 1. δ8. Ζεὺς θανάτων βασι- 

λεὺς Ν. δ. 86. ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν 
ἢ μέγαν νόον ἤτοι φύσιν ἀθανάτοις Ν. 6. ὅ. 

ἀϑανάτων βασιλεὺς Ν. 10. 16. τετίματαί τε 

πρὸς ἀθανάτων φίλος Ι. 1. 69. ὁ δ᾽ ἀθανάτων 
μὴ θρασσέτω φθόνος Ι. 7. 89. ἔδοξ᾽ ἦρα 
καὶ ἀθανάτοις, ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον 
ὕμνοις θεᾶν διδόμεν 1. 8. δ0. Ἰκαὶ πόθεν 

ἀθανίάτων ἔρις ἄρξατο (Ξυρρ. Βυτν.) 

Πα. 6. δ0. πλεῖστα μὲν δῶρ’ ἀθανάτοις 

ἀνέχοντες {τ. 119. 8. Νόμος ὁ πάντων 

βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων ἔτ. 
109. 2. 

ἄθεμις] ἰατυίεςς, ἐνερίομς "Ισχύος Εἰλατίδα 
ξεινίαν κοίταν ἄθεμίν τε δόλον Ρ. 8. 82. 

“πεύθομαι γάρ νιν Πελίαν ἄϑεμιν “-- 

ἀποσυλᾷσαιν᾽᾽ Ρ. 4. 109. 

ἄθεος] φοάϊεςς. ππρίοις “ἔκ τε ματρυιᾶς 

ἀθέων βελέων᾽" Ῥ. 4. 162. 
"Αθόως) τῆς ροηϊπβυϊα οἵ Αἴθοα πέραν 

᾿Α[ϑόω] (δυρρΡ. Ατπίπι ς Σ.) Πα. 2. 61. 

ἀθρέω] οὗδενυε, λιεεὰ τὸ Καστόρειον 
δ᾽ --- θέλων ἄθρησον Ρ. 2. 70. Ἰάθρέων αν 

ἐγ, 200. 8. 

ἀθ' ρόος] «. αἰΐ ἰορείδεν ᾿Ισθμοῖ τά τ᾽ ἐν 

Νεμέᾳ --- θήσω φανέρ᾽ ἀθρό᾽ Ο. 18. 98. 

ἀθρόαις πέντε --- νύκτεσσιν {με Ῥ. 4. 180. 

ταχὺ δὲ Καδμείων ἀγοὶ χαλκέοις σὺν 

ὅπλοις ἔδραμον ἀθρόοι Ν. 1. δ1. ᾿᾿χθόνα 



ἄθυρμα 

τοί ποτε καὶ στρατὸν ἀθρόον πέμψαν --- 
ἐς τὸν βαθὺν Τάρταρον’ Πα. 4. 42. ἔξ. 
ἐς κακότατ᾽ ἀθρόαν σονῤίείε Ῥ. 2. 88. 

Ῥ. οἷοςε εἰ (στέφανοι) τῶν ἀθρόοις 

ἀνδησάμενοι θαμάκις ἔρνεσιν χαίτας 1. 1. 

28. ὄντιν᾽ ἀθρόοι στέφανοι χερσὶ νικά- 

σαντ᾽ ἀνέδησαν ἔθειραν Ι. ὅ. 8. 

ἄθυρμα] |αγιλίπρ, ἀεί τόνδε κῶμον 
ἀνέρων, ᾿Απολλώνιον ἄθνρμα Ρ. δ. 23. 

ἀθόρω)] α. ῥίαν, ῥενἤοννη ἑηι ῥίαγ ς. δες. οορῃ. 
ξανθὸς δ᾽ ᾿Αχιλεὺς τὰ μὲν μένων Φιλύρας 
ἐν δόμοις παῖς ἐὼν ἄθυρε μεγάλα ἔργα 

Ν. 8. 44. "». φΦῤονγί υἱδδ, Ιαλα εἰ ἰρ 

ἵ: Ὅμηρος --- αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις 

ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν θεσπεσίων 
ἐπέων λοιποῖς ἀθϑύρειν Ι. 4. 39. 

αἰαῖ] 3 Ἰαιαιαν Θρ. 6. 6. 
Αἰδκίδας) (Αἰακίδᾳ, -αν; -αἱι, -ἄν, -αις, -ας.) 

ἃ. 50) οἱ Αἰαδλος Αἰακίδᾳ παρὰ Πηλεῖ 
Ῥ. 8. 87. ἀλλ’ Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον 

ἱ. 6. Τεϊάπιου 1. 6. 8ὅ. "᾿Πηλέι --- Αἰακίδᾳ.᾽" 
Ι. 8. 39.. Ρ. ἀεςοενάαη! οἱ Αἴαλος νῬ]., 

ἐχρῆν δέ τιν ἔνδον ἄλσει παλαιτάτῳ 
Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔμμεναι ἱ. ε. 

Νεορίοϊοιωοβ Ν. 7. 48. ᾿Αχιλεύς, οὖρος 
Αἰακιδᾶν 1. 8. δδ. ἀπείρονας ἀρετὰς 

(ΑἸἰακ)δᾶν (ϑρΡ. Τυτνπ.) Πα. 6. 177. 
ς. ἔξκ., ῥεορίε οἱ Δἐρίπα ΑἸἰακιδᾶν 

τ᾽ εὐερκὲς ἄλσος Ο. 18. 109. ἁ δικαιότπολις 

ἀρεταῖς κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν θιγοῖσα νᾶσος 

Ῥ. 8. 38. τηλαυγὲς ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν 
αὐτόθεν Ν. 8. 64. δέξαιτο δ’ Αἰακιδᾶν 
ἠύπυργον ἔδος Ν. 4. 11. ἐκ δὲ Κρόνου καὶ 
Ζηνὸς ἦρωας αἰχματὰς φυντευθέντας καὶ 

ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων Αἰακίδας ἐγέραι- 

ρεν Ν. δ. 8. Αἰακίδαις ἔρνεα πρῶτος ζένει- 

κεν) ἀπ’ ᾿Αλφεοῦ Ν. 6. 17. ἐπεί σφιν 
Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἶσαν ἀρετὰς 
ἀποδεικνύμενοι μεγάλας Ν. 6. 40. πόλιν 

γὰρ φιλομόλπων οἰκεῖ δορικτύπων Αἴακι- 
δᾶν Ν. 7. 10. τὸ δ᾽ ἐμόν, οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν, 

κέαρ ὕμνων γεύεται 1. ὅ. 20. ὦ χρυσάρ- 

ματοι Αἰακίδαι 1. 6. 19. ἁ μὲν πόλις 

Αἰακιδᾶν ἐς. δ42, 
Αἰᾶἄκός) (-οὔ, -ῷ, -ὁν.) 50η οἵ Ζουβ ἀπὰ ΑΙ- 

δὶπα, ἰαϊμοτγ οὐ Ῥοίουβ, Τοαπιοη, ῬΒΟΕΟΒ, 

Ἐγθὲ Κὶπρ ἀπὰ ραΐσοῃ ἀεὶῖγ οὐ Λἱρίπα. 

15 Αἴας 

χώραν --- Δωριεῖ λαῷ ταμιενομέναν ἐξ 
Αἰακοῦ Ο. 8. 80. ἀποπέμπων Αἰακὸν Ο. 8. 

80. πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν 
Αἰακῷ Ῥ. 8. 99. Αἰακῷ σε φαμὶ γένει τε 

Μοῖσαν φέρειν Ν. 8. 28. ἄπορα γὰρ λόγον 
Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν Ν. 

4. 11. προθύροισιν δ᾽ Αἰακοῦ ἀνθέων πο- 
ιάεντα φέρε στεφανώματα (ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ 

ἡρῴῳ τοῦ Αἰακοῦ. Σ.) Ν. δ. 68. λέγοντι 

γὰρ Αἰακόν μιν(ί-Ξ- Δία) ὑπὸ ματροδόκοις 
γοναῖς φυ τεῦσαι Ν. 7. 84. ἱκέτας Αἰακοῦ 

σεμνῶν γονάτων --- ἅπτομαι Ν. 8. 18. 

ἀλλ᾽ ἐν Οἰνώνᾳ μεγαλήτορες ὀργαὶ Αἰακοῦ 
παίδων τε 1. δ. 8δ. (Οἰνοπίαν) δῖον ἔνθα 

τέκες Αἰακὸν βαρυσφαράγῳ πατρὶ κεδνό- 
τατον ἐπιχθονίων Ι. 8. 23. κλεινὸς Αἰακοῦ 

λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα 1. 

9.1. ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος ἄγοντ᾽ 

Αἰακί (ςοἕ. ξυ!υπι, Αἰγινήταις εἰς Αἰακόν) 

Πα. 1δ. 8. ἸΑΙακί (ςἔ. Εε. Αἰγινή([ταις.) Πα. 

22}. 7. 

αἰᾶνής)] ἐνναιίηρ, παρρίπξ ἀπὸ γὰρ 

κόρος ἀμβλύνει αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας 

Ρ. 1. 88. ἐμβάλλων τ' ἐριπλεύρῳ φνᾷ 

κέντρον αἰανὲς Ρ. 4. 280. γαστρὶ δὲ πᾶς 
τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται 1. 1. 49. 

εἴ τις ἀνδρῶν --- κατέχει φρασὶν αἰανῆ 
κόρον Ι. 8. 2. 

[Δἰάντειος ν. Αἴας Ὁ.] 

Αἴας] (Αἴας, -αντος, -αντα, -αν.) «4. 80 

οἱ Τεϊαπιοη, οἱ ϑα)δπιίβ. ἐν Τροίᾳ 
μὲν “Ἕκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν Ν. 2. 14. 
ἀτὰρ Αἴας Σαλαμῖν᾽ ἔχει πατρῴαν Ν. 4. 
48. οὔ κεν ὅπλων χολωθεὶς ὁ καρτερὸς 
Αἴας ἔπαξε διὰ φρενῶν λευρὸν ξίφος Ν. 7. 

20. οἱ. χρυσέων δ᾽ Αἴας στερηθεὶς ὅπλων 

φόνῳ πάλαισεν 50. αἰζετ πο σοπίοϑι ἱτἢ 
Οἀγββεὺβ ονοῦ ΔΘ} 68᾽ ἀγιοις Ν, 8, 27. 
ἴστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν 1. 4. 35. καὶ νῦν 

ἐν ΓἌρει μαρτυρήσαι κεν πόλις Αἴαντος 

ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς 

Διὸς ὄμβρῳ Ι. ὅ. 48, οὐδ’ ἔστιν --- πόλις 

ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος --- οὐδ᾽ ἅτις 

Αἴαντος Τελαμωνιάδα καὶ πατρός Ι. 6. 30. 

“καί νιν ὄρνιχος φανέντος κέκλευ ἐπώνυμον 
εὐρυβίαν Αἴαντα (ν. ἐπώνυμος.) 1. 6. 63. 
ὑπερμενὲς ἀκαμαντοχάρμαν Αἴαν (νοο., ν. 



Αἰγᾶθεν 

ἀκαμαντοχάρμας) ἐγ. 184. Ὅ. 808 οὗ 

Π|ου8, οἱ 1 οἸκτῖ5. Αἷαν, τεόν τ᾽ ἐν δαιτί, 
᾿Ιλιάδα, νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόν (Ηοτ- 

ταδῆπ: Αἰάντειόν τ᾽ οοἀὐά.: Αἰάντεόν τ᾽ 
Βοδοκ.) Ο. 9. 119. 

Αἰγᾶθεν] ἑγοηι Αἰραὶϊ, ἃ ἴονῃ ἴῃ Ευθοΐα, 4180 
ἃ οἷν ἰπ Αοπαὶα, θοῖὰ ϑβοτεά ἴοὸ Ῥο- 

βοίάοῃ. Ποσειδάωνα --- ὅς Αἰγᾶθεν 

ποτὶ κλειτὰν θαμὰ νίσεται ᾿Ισθμὸν Δωρίαν 
Ν. δ. 81. 

Αἰγαῖος) 5.. πόντος, “ρεα» 46α πε- 
φόρητο δ’ ἐπ’ Αἰγαῖον θαμά 5.5. Αβίοπα, 
ἃ Ποδείηρ ἰϑ]δηὰ Πα. 78. 49. 

Αἰγείδαι, Αἰγεῖδαι) ἰῃς ἀεδοεπάδπίβ οἵ 
Αἰρουβ, οὔθ οὐ ἴπε ὙΒοῦδη ϑρασγίοὶ, ἃ 

οἶδῃ ἰ τ Ὀσαηο 68 δὲ ΥΠοΡο8 δηὰ ϑρασγία: 

ν. Υὴ., 41711{{., Ἐγᾶπκοὶ, ἢ. ἃ Ρ., 4853 

4805. Σπάρτας --- ὅθεν γεγενναμένοι 
ἵκοντο Θήρανδε φῶτες Αἰγείδαι, ἐμοι πα- 
τέρες (ΠΟ ΊΒΟΥ 45 δυςαβίοσβ οἱ Ριηάατ 

Βἰπι561} οὐ ἴπ6 σβόσγιϑ, 15 ὉΠΟ]οασ.) Τ᾿. ὅ. Τ7ὅ. 

ἕλον δ’ ᾿Αμύκλας Αἰγεῖδαι σέθεν (-- Θήβας) 

ἔκγονοι, μαντεύμασι Πυϑίοις Ι. 7. 1δ. 

αἰγιβάτας)] »"οτοιίηβ σὁδε-βοαίς Μέν- 

δητα -- αἰγιβάται ὅθι τράγοι γυναιξὶ 
μίσγονται (Ηετπδηπ: αἰγίβατοι, -βοτον 

οοὐά.) Ἰς. 201. 2. 

Αἰγῖμιός] (ἰΔμες οὗ Ὀγπια8 δὴηὰ Ῥϑζω- 
ῬΏΥοΒ ἀπὰ {πεγείογε ομς οὗ ἘΠ Τουπίοσβ 

οὐ {πὸ Ῥογίδῃ γᾶς. θέλοντι δὲ Παμ- 

φύλον καὶ μὰν ᾿Ηρακλειδᾶν ἔκγονοι ὄχθαις 

ὕπο Ταυγέτον ναίοντες αἰεὶ μένειν τε- 

θμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς Ῥ. 1. 64. τῷ 

Λακεδαίμονι ἐν Αργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ 
ἕνασσεν (Ξς. ᾿Απόλλων) ἀλκάεντας Ἧρακ- 

λέος ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τε ἐ. 6. 186 τος 
οτίαη {τρο5; γτηᾶμοθ, ῬδιρἈν]οὶ, 

δηάὰ ἔτοὶ Ἡν}1]9ο5, δὸὴ οὗ ΕΗ σδἘ]65, 

Ἡ νεῖ. Ρ. δ. 72. σὺν θεῶν δέ νιν (-Ξ- Αἴγι- 

ναν) αἴσᾳ Ὕλλον τε καὶ Αἰγιμιοῦ Δωριεὺς 
ἐλθὼν στρατὸς ἐκτίσσατο 1. 9. 2. 

Αἰγῖνα] «. {π6 ᾿ϑ!.απά Αἰγίνᾳ τε νικῶνθ᾽ 
ἑξάκις (ΒοοςΟΚΆ : Αἰγίνᾳ, Αἰγινά οοἀά.) Ο. 

1. 86. ἐξένεπε --- δολιχήρετμον Αἴγιναν πά- 

τραν Ο. 8. 20. Αἰγίνᾳ τε γὰρ --- Νίσον τ’ ἐν 
λόφῳ Ρ. 9. 90. τὰν πολνξέναν ἐν ἱερομηνίᾳ 

Νεμεάδι ἵκεο Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν Ν. 8. 

16 αἰγλάεις 

8. ἀλλ’ ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἕν τ᾽ ἀκάτῳ, 

γλνκεῖ᾽ ἀοιδά, στεῖχ᾽ ἀπ΄ Αἰγίνας Ν. ὅ. 8. 
οὐ ψεῦδις ὁ μάρτυς ἔργμασιν ἐπιστατεῖ, 

Αἴγινα, τεῶν Διός τ’ ἐκγόνων Ν. 7. δ0. 
Αἴγιναν --- διαπρεπέα νᾶσον 1. ὅ. 48. Αἴγι- 

ναν κάτα σπένδειν μελιφθόγγοις ἀοιδαῖς Ι. 
θ. 8. ᾿Αχιλεύς, οὖρος Αἰακιδᾶν, Αἴγιναν σφε- 

τέραν τε ῥίζαν πρόφαινεν 1. 8. δῦ. κλεινὸς 
Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλντὸς 

Αἴγινα 1. 8. 1. ΒΡ. ἃ πυπιρῇ, ἀδιιρῃξος 
οὐ Αβοροβ, πιοίποσ οὐ Αἰδοβ ΌΥ Ζδϑυϑ, 

τοοῖμοῦ οὗ Μοποῖτῖοβ. ὉῪ Ακίοσ, υἱὸν 

δ᾽ !Ακτορος --- Αἰγίνας τε Μενοίτιον Ο. 9. 

10. Αἴγινα φίλα μᾶτερ Ρ. 8. 98. Καδμεῖοί νιν 

οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μείγννον, Αἰγίνας ἕκατι 
Ν. 4. 23. Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον Ν. 8. 6. 
χρὴ δ᾽ ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις τραφέντα 
Αἰγίν Αἰιγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον προνέμειν 1. 

8.10. ὑδάτεσσι δ᾽ ἐπ’ ᾿Ασώπον ποτ᾽ ἀπὸ 
προθύρων βαθύκολπον ἀνερέψατο παρ- 

θένον Αἴγιναν (Ζεύς 5ς.) Πα. θ. 187. 

Αἰγίναθε) αὐ Αἱρίνα --- τὺ δ᾽ Αἰγίναθε δίς, 
Εὐθύμενες, --- ποικίλων ἕψανσας ὕμνων (Εἀ. 

Θομινατίζ: Αἴγινα θεᾶς ςοἀά.: Αἴγινα θεοῦ 
Ἐτ. ϑομπι 4.) Ν. δ. 41. 

Αἰγίοχος] πε ὡλο ἐιοϊάς (μ6 Αερίὶς 1. 6. Ζου8. 

πὰρ Αἰγιόχῳ κάλλιστον ὄλβον ἀμφέπων 

Ι. 4. Ρ8. 

αἰγίς) σερὶξς ἀλκάεσσά τε Παλλάδος αἰγὶς 
μυρίων φθογγάζεται κλαγγαῖς δρακόν- 

τῶν Δ. 2. 17. 

Αἴγισθος] πιυτγάοτοτ οἱ Αβαιπθπληοι, 
βἰαίῃ ΌΥ Οτδϑβέεβ. ἀλλὰ χρονίῳ σὺν 

ἤΆρει πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ᾽ Αἴγισθον ἐν 
φοναῖς (5ο. ᾿Ορέστας) Ρ. 11. 87. 

αἴγλα] (-α, -αν.) ναάέαηοε, ὀγί!αηος ἃ. 
πε. ἐπεὶ σπλάγχνων ὕπο ματέρος 
αὐτίκα θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς Διὸς --- 

μόλεν ἱ. α. οἱ ἄδγ Ν. 1. 86. Ῥ. πιεῖ. 

ὀνή ἴαηος, ρίονν πατρὸς δὲ Θεσσαλοῖ’ 
ἐπ᾿ ᾿Αλφεοῦ ῥεέθροισιν αἴγλα ποδῶν 

ἀνάκειται Ο. 18, 80. κῶμόν τ᾽ ἀέθλων 

Πυθίων αἴγλαν στεφάνοις Ῥ. 8. 78. 
ἀλλ᾽ ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ, λαμπρὸν 

φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν Ρ. 8. 96. 
αἰγλᾶεις] εἰεανηῖηρ, σλίηρ ἐπὶ γὰρ -- 

Ἑρμᾶς αἰγλάεντα τίθησι κόσμον (β8ς. τοῖς 



Αἰγύπτιος 

ἵπποις.) Ῥ. 3. 10. “κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ 
θυσάνῳ᾽ Ῥ. 4. 281. 

Αἰγύπτιος) οἱ Εγ»}ὲ Αἰγνπτίαν Μένδητα 
πὰρ κρημνὸν θαλάσσας ἔσχατον Νείλου 
κέρας πῃ ἐμς ΝΙ]ς ἀεἰτα {γ. 20]. 1. 

Αἴγυπτος) Εγὶ πολλὰ δ᾽ Αἰγύπτῳ 
Ἰκατῴκισθεν! ἄστη ταῖς ᾿Επάφονυ πα- 

λάμαις (καταοίκισεν οουΐϊ. Μαδβ8: Αἰγύπ- 

τοῖο κατῴκισεν Ησγπηο.) Ν. 10. δ. τὰν 

λιπαρὰν μὲν Αἴγυπτον ἀγχίκρημνον ἐγ. 82. 
"Αἰδας]) (ἀϊ-, γαῖ-. ᾿Αἰδας, ᾿Αἰδα, "Αἰδα}, 

"᾿Αἰδᾳ, ᾿ΑΙδαν.) ἃ. ξοὰ οἱ ἀοδῖῃ, μυβραπὰ 

οἱ Ῥοζβαρῇοης ἔς. 87. ᾿Αἴδα τοι 

λάθϑεται ἄρμενα πράξαις ἀνήρ Ο. 8. 72. 
οὐδ’ ᾿Αἴδας ἀκινήταν ἔχε ῥάβδον Ο. 9. 
38. εἰς ᾿Αἷδα σταθμὸν ἀνὴρ ἵκηται Ο. 10. 

92. εἰς ᾿Αἷδα δόμον --- κατέβα (Βγ:.: 

᾿Αἰδαο οοἀά.) Ρ. 8. 11. ἀλλὰ κοινὸν γὰρ 
ἔρχεται κῦμ᾽ ᾿Αἴδα Ν. 7. 831. ἔνθεν ἁἀρπά- 
ξαντες ἄγαλμ᾽ ᾿Αἴδα, ξεστὸν πέτροκ ἱ. 6. 

τοπιδβίοῃς Ν. 10. 61. ψυχὰν ᾿Αἴδᾳ τελέων 

1. 1. θ8 ᾿Αἴἷδαν γῆράς τε δέξασθαι πολιὸν 
Ι. 6. 18. δ. ἔλθ υῃηάογνογὶὰ, “πὰρ χθόνιον 
"Αιδα στόμα᾽᾽ (᾿Αἴδα 3Ξοτί επάυπι}) Ῥ. 4. 

44, ἕτεροι λαχόντες ᾿Αἴδαν βασιλέες 
Ἱεροί Ρ. ὅ. 96. 

αἰδέομαι) α. ραν ἄτιε γευξγεμοθ ἰο ΔΟΥ. ῬΆ38. 
Ῥῖο πιοά,, δοιοὶ δ᾽ ὑψιχαῖται ἀνέρες, 
᾿Εννοσίδα γένος, αἰδεσθέντες ἀλκάν οδεγ- 
ἐηρ ἡιοὶν ἱππαίς υαίοιν. Ῥ. 4. 178. Ὁ. 7εεὶ 

αεδαμιεα, μεςίίαϊε ς. ἰμΐ., “ἕν τε θεοῖς 

τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς αἰδέοντ᾽, ἀμφαν- 

δὸν ἀδείας τυχεῖν τὸ πρῶτον εὐνᾶς Ρ. 9. 
41. αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν ἐν δίκᾳ τε μὴ κε- 

κινδυνευμένον Ν. ὅ. 14. 

αἰδοῖος] (Ξυροτ!. αἰδοιέστατος, αἰδοιότατος 
οοπἑ.) γευεγεᾶ, ποπομγεά κτεάνων δὲ 

χρυσὸς αἰδοιέστατος (ν. Ἰ. -ἐστατον.) Ο. 8. 
42. αἰδοία --- Χάρις Ο. 6. 76. αἰδοίαν 

χάριν Ο. 7. 89. “ἀνδρὸς αἰδοίου." Ῥ. 4. 
29. αἰδοιότατον γέρας (Ετ. ϑομπιίά.: 
αἰδοιέστατον ςοὐὰ.) Ῥ. ὅ. 18. αἰδοῖος 

μὲν ἦν ἀστοῖς ὁμιλεῖν (ἀμφίβολον. ἤτοι 

γὰρ αὐτὸς ἦν ἐντροπῆς ἄξιος ὁμιλῶν τοῖς 

ἀστοῖς, ἣ αὐτὸς ἐνετρέπετο ἐν τῷ τοῖς 
ἀστοῖς ὁμιλεῖν. Σ.}}1. 2. 87 ἦρωες αἰδοίαν 

ἐμείγνυντ᾽ ἀμφὶ τράπεζαν θαμά ἔτ. 187. 

Βιαίεγ, Ριπάοζ. χοῦ 

αἰεί, αἰέν, ἀεί 

ἄιδ'οις] τρμοϊἶπηρ, ἱρπογαηί, ἄιδρις ἀνήρ 
Ιχίοῃ Ῥ. ὃ. 37. 

ἀιδ'ροδίκας] ἰαυυἱε5ς θῆρας ἀιδροδίκας 
Ν. 1. θ8. 

αἰδώς] (αἰδώς, -οἵ οοιΐ., -ὦ.) α. αΌ5., 5.56 οὗ 
δοποιν Ζεῦ τέλει᾽, αἰδῶ δίδοι καὶ τύχαν 
Ο. 18. 11δ. “εἴ τις ἔχθρα πέλει ὁμογόνοις 

αἰδῶ καλύψαι" Ρ. 4. 146. καί σφιν ἐπὶ 
γλυκεραῖς εὐναῖς ἐρατὰν βάλεν αἰδῶ 
»ιοάεςίν Ῥ. 9. 12. αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα 
κέρδει κλέπτεται, ἃ φέρει δόξαν Ν. 9. 88. 

τὸ δ’ εὐβουλίᾳ τε καὶ α[[δ)οἷ ἐγκείμενον 
αἰεὶ θάλλει Πα. 2. 861. Ρ. σ. βοη., γευέγεηοε, 

γεραγὰ [ΟΥ̓ ἐν δ’ ἀρετὰν ἔβαλεν καὶ 
χάρματ᾽ ἀνθρώποισι προμαθέος αἰδώς Ο. 

Ἴ. 44. ὄφρα Μηδείας τοκέων ἀφέλοιτ᾽ 
αἰδῶ γεορεοί [ον ἱεν ῥαγεηίς Ῥ, 4. 218. 

αἰεί, αἰέν, ἂεἰ] (ἀέ εοπὶ. Ἠετγπιδπη, Ῥ. 9. 88.) 
αἰωαγς, εὐεν ἃ. αἰεὶ μενοινῶν Ο. 1. δ8. 

φιλεῖ δέ μιν Παλλὰς αἰεί Ο. 2. 27. ἴσαις δὲ 

νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ᾽ ἁμέραις Ο. 2. 6]. 

αἰεὶ δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε 

μάρναται Ο. ὅ. 16. μέγα τοι κλέος αἰεί Ο. 
8. 10. ἐγχώριοι βασιλῆες αἰεί Ο. 9. δ6. 

θέλοντι δὲ Παμφύλου καὶ μὰν Ἣρακλειδᾶν 

ἔκγονοι --- αἰεὶ μένειν --- Δωριεῖς Ρ. 1. 64. 

Ζεῦ τέλει᾽, αἰεὶ δὲ Ῥ. 1. 67. εἴπερ τι φιλεῖς 
ἀκοὰν ἀδεῖαν αἰεὶ κλύειν Ῥ. 1. 90. χρὴ δὲ 
κατ᾽ αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον Ρ, ὦ. 
834. καλός τοι πίθων παρὰ παισίν, αἰεὶ 

καλός Ῥ. 2. 72. τόθι γὰρ γένος Εὐφάμον 
φυτευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο Ρ. 4. 266. 

ἀρεταὶ δ᾽ αἰεὶ μεγάλαι πολύμνθοι Ρ. 9. 760. 
Διρκαίων ὑδάτων ἀὲ μέμναται (ςοηΐ. 

Ἡετγηδηῶ: αἰεὶ, ἀεὶ ςοἀά.; ἅμα Βοτρῖκ.) Ῥ. 

9. 88. ἀσφαλὲς αἰὲν ἔδος μένει οὐρανός 

(Ηογιιδπη: αἰεὶ οοἀὰ.) Ν. 0. 8. ἀτὰρ 

γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἵ γέρας Ν. 7. 39. 
παιδῶν δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ 

νῦν Ν. 17. 100. ἅπτεται δ’ ἐσλῶν ἀεί 
(Τεῖς!.: αἰεὶ οοἀά.) Ν. 8. 22. θάλλοντες 
αἰεὶ σὺν θεῷ θνατὸν διέρχονται βιότου 
τέλος 1. 4. 4. διὰ πόντον βέβακεν ἐργμά- 
τῶν ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί 1. 4. 42. 

τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν 
χρῆμα πάν 1. 8. 18. ἀεὶ θάλλει Πα. 2. 

δῶ. Ὁ. αἱ σὴν Πη|6 τὸ δ᾽ αἰεὶ παρά- 
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αἰένἄος, ἡ ἀέναος, -ον 

μερον ἐσλὸν ὕπατον ἔρχεται παντὶ βροτῶν 
Ο. 1. 99. οἷα ψιθύρων παλάμαις ἕπετ᾽ αἰεὶ 
βροτῷ Ῥ. 2. 76. τὸν δ᾽ ἀμφέποντ᾽ αἰεὶ 

φρασὶν δαίμον᾽ ἀσκήσω Ρ, 8. 108. τὸ δὲ 
πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων 

(Βγ:.: ἀεὶ ςοἀὰἀ.) Ν. θ. δ. ς. ἔταψ. τιν 

ἀεὶ πρί Πα. 184. 19. ὀδμὰ δ’ ἐρατὸν κατὰ 

χῶρον κίδναται ζαϊεὶ{---}ῦΞ (σουπὶ οτυςο 

Ἀοΐαν! 5η6}}.) Θρ. 7. 9. 
αἰένᾶος, ὃ ἀέναος,-ον] ευσγ !οιυΐπ α. 

τεῖ,, τριεπάΐηρ, σοηέιμοιες αἰέναον 

σέβοντι πατρὸς ᾿Ολυμπίοιο τιμάν (ϑοίχτοε- 
ἀογ: ἀένναον οοἀά.: ἀέναον ΒγΖ.) Ο. 14. 12. 

καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις 
αἰενάου πυρός (ϑοὮὩχ.: ἀένν- οοἀά.: ἀέν- 
Βγ2Ζ.) Ρ. 1. 6. ἔσπετο δ᾽ αἰενάου πλούτου 

νέφος ἔτ. 119. 4. "Ὁ. εὐέν ῥγνεῤαγεά 

καὶ ξενίον Διὸς ἀσκεῖται θέμις αἰενάοις ἐν 

τραπέζαις (Ῥαῦν; ἀενάοις οοἀὐὰ.) Ν. 11. 

8. ς. ἔταγ. Ἰἀέναος σοί Πα. 231. 13. 

αἰετός) (-ὀς, -οὔ, -όν; -οἱ, -ὧν) δαρίε 

ἃ. τ, εὔδει δ᾽ ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός 

Ρ. 1. 0. θεός, ὃ καὶ πτερόεντ᾽ αἰετὸν κίχε 
Ρ. ἃ. δύ. χρνσέων Διὸς αἰετῶν πάρεδ- 

βὸς --- Ἱέρεα Ρ, 4. 4. θάρσος τε τανύπτερος 
ἐν ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπλετο (3.. ᾿Αρκεσίλας.) 
Ῥ. δ. 112. ἔστι δ᾽ αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς 

Ν. 8. 80. καὶ πέραν πόντοιο πάλλοντ᾽ 

αἰετοί Ν. δ. 21. ἀλώπηξ, αἰετοῦ ἅ τ’ ἀνα- 

πιτναμένα ῤόμβον ἴσχει 1. 4. 417. πτέμψεν θεὸς 
ἀρχὸν οἰωνῶν μέγαν αἰετόν Ι. 6. 680. 
Ῥ. ρεάϊνπενηί -ὸ ἀέτωμα, οἵ. Ο. 18. 21. 

χρύσεαι δ᾽ ἐξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον Κηληδόνες 
(ν. 1. ἀετοῦ. οὗ ἐδε τἰτὰ το ρ]6 οὗ 

ἌΡοΙο δὲ Ὀεϊρηὶ.) Πα. 8. 70. ς. ἴαϑξ. 

ν. ὀμφαλός (τ. δ4. 

Αἰήτας} ἰαΐμεγ οἱ Μίεάεδα, Κὶπᾷ οἱ Κοὶ- 
οἢἱ8 Αἰήτα --- ζαμενὴς παῖς Ῥ. 4. 10. 

“πρὸς Αἰήτα θαλάμους" Ρ. 4. 160. 

κελαινώπεσσι Κόλχοισιν βίαν μεῖξαν Αἰήτᾳ 
παρ᾽ αὐτῷ 50. 186 Ατροημδυΐθ Ῥ. 4. 218. 

ἀλλ’ ὅτ᾽ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις 

ἄροτρον οκίμψατο Ῥ. 4. 224. ἴυξεν δ᾽ 
ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει --- Αἰήτας Ρ. 4. 

238. 
αἰθέριος)] ἧσφιν ἔγειρον --- Ἰαἰθέρι᾽ ἑλικί 

(586}}: αἰθέρι ΖυηΐΖ.) Πα. 188. 18. 

αἷμα 

αἰθήρ] (ὁ, ἡ. αἰθήρ, -ἐρος, -ἐρ(α).) “1, ἀεαυξι 

ἃ. ᾿ξ. ἐρήμας δι’ αἰθέρος Ο. 1. 6. φαεν- 
νὸν ἐς αἰθέρα Ο. 7. 67. αἰθέρος ψνχρῶν 
ἀπὸ κόλπων ἐρήμον (ϑεγ,: ψυχρᾶς 

ςοὐὰ.) Ο. 18, 88. πίτναν τ᾽ ἐς αἰθέρα 

χεῖρας ἁμᾶ Ν. ὅ. 11. φλὸξ ἀνατελλομένα 

συνεχὲς παννυχίζει, αἰθέρα κνισάεντι λακ- 
τίζοισα καπνῷ 1. 4. 66. Ρ. πιεῖ. 
ἀρετὰ ---- ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ᾽ ἐν 
δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα Ν. 8. 42. 
λάμπει δὲ χρόνῳ ἔργα μετ᾽ αἰθέρ᾽ ἀερθέντα 
ἔτ. 227. 8. ς. ἔτγαρ. Ἰφαεννὸς αἰθήρί 

Πα. 8. 17. αἰθερ Πα. 7. 11. 

Αἰθίοψ] (Αἰθίοπα; -όπων, -όπεσσι, -οπας.) 
Εἰλίορίαη  "Δοῦς τε παῖδ᾽ Αἰθίοπα (ἰ. ο. 

Μειάθο.) Ο. 2. 88. πι. ΡΙ 89 530}05., 

ἐναρίμβροτον ἀναμείναις στράταρχον Αἴθι- 

ὁπὼν Μέμνονα Ῥ. 0. 81. ἐγχεσφόροις 

ἐπιμείξαις Αἰϑιόπεσσι χεῖρας (5Ξς. Αχιλλεύς) 
Ν, 8. 62. καὶ ἐς Αἰθίσπας Μέμνονος οὐκ 

ἀπονοστήσαντος ἔπαλτο (8ς. ὄνυμ᾽' αὖ- 

τῶν) Ν. 0. 49. στράταρχον Αἰθιόπων 

ἄφοβον Μέμνονα χαλκοάραν 1. ὅ. 40. 
ἐεβὲ., ν. ἔτ. 282. 

αἰθός] 5λέπίηρ, διασίηρ 
ἀσπίδος" Ρ. 8. 46. 

αἴθω] δίαξε καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχοντες 
σπέρμ᾽ ἀνέβαν φλογὸς οὔ (Βοεςκῃ: αἱ- 
θούσ(σ)ας οοὐά.) Ο. 7. 48. πιοά., ὁ δὲ 

χρυσὸς αἰϑόμενον πῦρ ἅτε διαπρέπει 

νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτον Ο. 1. 1. 

χρῆν ἄρα Πέργαμον εὐρὺν ἀιστῶσαι 
σέλας αἰθομένου πυρός Πα. 6. 31. αἴθο- 

! μένα τε δαὶς Δ. 8. 10. 

αἴθων] διαξίηρ ἃ. αἴθωνα κεραννὸν Ο. 10. 
83. ῥόον καπνοῦ αἰθων’ Ρ. 1. 238. αἴθων δὲ 
κεραυνὸς Ῥ. 8. ὅϑ. αἴθωνι πρὶν ἁλίῳ 
γνῖον ἐμπεσεῖν Ν. 7, 18. Ρ. Ἰαωην 

αἴθων ἀλώπηξ Ο. 11. 19. 
αὕλινος] ἱ. ς. αἵ Λίνου, ἀΐνρε (ν. Ἐτδοηκεὶ 

οὐ Αβρᾶπι. 121) ἁ μὲν ἀχέταν Λίνον 

αὮλινον ὕμνει, ἐλε ἀἶγρο [ον {ἴηος Θρ. 8. 6. 

αἷμα] (αἷμα, -ατος, αἷμα.) δίοοά «. |ἰϊ. 

Ἱἐνέπισε κεκραμέν᾽ ἐν αἷματι τ. 111. 1. 

Ῥ. πιεῖ., "πηγάεν, σαι Δ ον ἥρως ὅτι 

ἐμφύλιον αἷμα πρώτιστος --- ἐπέμειξε 

θνατοῖς Ῥ. 2. 82. ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ 

“αἰθᾶς -- ἐπ’ 



αἱμακουρία 

χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας 
ἀμύνεται 1. 7. 27. ς. πιοεῖ,, εἰοοῖ, ἱπε, 

οὐἠά “'τετράτων παίδων κ' ἐπιγεινομένων 

αἷμά οἱ κείναν λάβε -- ἄπειρον" ἐδε 

εἰ !άγει οἱ δε ἰοωγίδ ρεπεγαίίΐοη Ῥ. 4. 

48. Ζεν, τεὸν γὰρ αἷμα, σέο δ᾽ ἀγών 
(πρόγονος τῶν Αἰακιδῶν ὁ Ζεύς. Σ.) Ν. 

8. 66. κράτησεν ἀπὸ ταύτας αἷμα πάτρας --- 

Καλλίας Ν, 6. 88. συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς 

ἦν τό τε Πεισάνδρον πάλαι αἷμ’ ἀπὸ 

Σπάρτος Ν. 11. 84. ἀ. ἔταξ. Ἰαιμαπολί 
ἅτ. 111. 0. 

αἱμακουρία] 7ωπεγαὶ Ξαονέβίοα νῦν δ᾽ ἐν 
αἱμακουρίαις ἀγλααῖσι μέμικται, ᾿Αλφεοῦ 

πόρῳ κλιθεὶς τύμβον ἀμφίπολον ἔχων 

πολυξενωτάτῳ παρὰ βωμῷ (8ς. Πέλοψ. 
Βοιωτικὴ ἡ φωνή. Βοιωτοὶ γὰρ αἵμακου- 

ρίας τὰ τῶν νεκρῶν ἐναγίσματα λέγου- 
σιν. Σ.) Ο. 1. 90. 

αἱμάσσω] ""αλε δίοοάν ᾿Αχιλέος" ὃ καὶ 
Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξε Τηλέφου μέλανι 

ῥαίνων φόνῳ πεδίον 1. 8. δ0. 

Αἵμονες] 6 παξέοῃ οἱ Τοββαῖγ. "Ἰαολκὸν 
πολεμίᾳ χερὶ προστραπὼν Πηλεὺς παρέ- 
δωκεν Αἰμόνεσσιν Ν. 4. δθ. 

αἰμῦλος] 71] αΠενηρ πάρφασις ---- αἰμύλων 
μύθων ὁμόφοιτος (Ττίς]. : αἰμυλίων οοἀά.) 

Ν. 8. 88. 
Αἰνέας] ᾿Ἰεαάοτς οὐ ἔμ ἌἽδβοσιβ. ὄτρυνον 

νῦν ἑταίρους, Αἰνέα Ο. 6. 88. 
αἰνέω] (αἰνέω, «εἴ, -ἐοντι οοἀά.: αἵνει; αἷ- 

νέων; αἰνεῖν: {.τ. αἰνέσω; αἰνήσειν: δος. 
αἴνησα, -ἐν, -αν; ορέ. αἰνήσαις; αἰνῆσαι: 

ταρά. αἰνεῖσθαι οοἀ.) «. ῥγαΐξε αἰνή- 

σαῖς ἑ καὶ υἱόν Ο. 9. 14. αἵνει δὲ παλαιὸν 

μὲν οἶνον Ο. 9. 48. “ἐντὶ μὲν θνατῶν φρένες 

ὠκύτεραι κέρδος αἰνῆσαι᾽ Ῥ. 4. 140. 
[αἰνέοντι οοἀά. : ἐπαινέοντι ΒνΖ. Ρ..107.] 
κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν παντὶ θυμῷ 

σύν τε δίκᾳ καλὰ ῥέζοντ᾽ ἔννεπεν Ρ, 9. 96. 
αὐτὸν μὰν --- σεμνὸν αἰνήσειν νόμον Ν. 1. 

12. ἕπεται δὲ λόγῳ δίκας ἄωτος, ἐσλὸν 

αἰνεῖν Ν. 8. 29. οἷον αἰνέων κε Μελησίαν 

ἔριδα στρέφοι Ν. 4. 98. [ἀγαθοῖς μὲν 
αἰνεῖσθαι (ςοἀ ἃ. σοηέγα τηρέτ.: ἀγαθοῖσί 
μιν αἰνεῖσθαι οοπΐ. ΜίηρατΟΙΙ : ἀγαθοῖσιν 

ἐπαινεῖσθαι ϑοξβτοεάετ.) Ν. 11. 17.) τὸν 
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αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχει Ι. 8. 69. σοφοὶ δὲ 
καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος αἵνησαν περισσῶς 

{τ 36. σὲ δ᾽ ἐγὼ παρά μιν αἰνέω μέν, 
Γηρνόνα ἔς. 81 δά Δ. 2. ἄλλα δ' ἄλλοισιν 

νόμιμα, σφετέραν δ᾽ αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν 
ἕκαστος τ. 216. 3. 65Ρ. οὐ Ριηᾶατ'Β οσῶ 

Ἀγταπ, νιν αἰνέω μάλα μὲν τροφαῖς ἑτοῖμον 

ἵππων Ο. 4. 14. ἄνδρα παρ᾽ ᾿Αλφείῳ 

στεφανωσάμενον αἰνέσω πυγμᾶς ἄποινα 

Ο. 7. 10. παῖδ᾽ ἐρατὸν δ᾽ ᾿Αρχεστράτον 

αἴνησα Ο. 10. 100. ἄνδρα δ’ ἐγὼ κεῖνον 
αἰνῆσαι μενοινῶν Ῥ. 1. 48. φίλον ἐς 

ἄνδρ᾽ ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω Ν. Ἴ. 
θ8. αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ᾽ ἐπισπείρων 

ἀλιτροῖς Ν, 8. 89. δἀά. ἰηΐ., αἰνέω καὶ 

Πυθέαν ἐν γνιοδάμαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν 
δρόμον εὐθυπορῆσαι 1. ὅ. ὅ98. Ῥ. αἀῤῥτγουὲ 

ἄλλον αἴνησεν γάμον κρύβδαν πατρός 
ἀργέεά ἰο Ῥ. 8. 18. τὺ δέ, Διοδότοιο παῖ, 

μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ 

καὶ “Ἕκτορα ᾿Αμφιάρηόν τε, εὐανθέ᾽ ἀπετ- 
νεύσας ἁλικίαν (ζηλῶν Σ. ε»εμαίηρ) 1. 

1. 82. ς. τας. ἀινειτί Ῥ. Οχγ. 3447. ἔτ. 18. 

Αἰνησίδᾶμος] ἰδῖμον οὗ Τμεοι δῃὰ Χοπο- 
Κεγδξαβ. πρέπει τὸν Αἰνησιδάμου ἐγ- 

κωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγχανέμεν 

ΤὨοτου Ο. 2, 406. βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε 

θέσιν Αἰνησιδάμον παιδὶ συμμεῖξαι πρε- 

πόντως ὙΒοτοί Ο. 8. 9. ἵν’ ἀθανάτοις Αἰνη- 

σιδάμον παῖδες ἐν τιμαῖς ἔμιχθεν Ι. 2, 28. 

αἰνητός] ἀδεοενυΐηρ ῥναΐξε, ῥγαϊξεινονί ἦν ἢ. 

Ρ]. 48 53ι03., αἰνέων αἰνητά, μομφὰν 

δ᾽ ἐπισπείρων ἀλιτροῖς Ν. 8. 39. 

αἴνιγμα] νἱα1ε 85. οἱ [86 ϑρμίπχ. αἴνιγμα 
παρθένοι᾽ ἐξ ἀγριᾶν γνάθων ἐς. 1778. 

αἰνίσσομαι) ῥνεάίει οἴ. Ἡεβγςοῖ., ἠϊινίξατο" 

ὑπεσήμανεν. λόγον --- τὸν ὄνπερ 

ποτ᾽ ᾿Οικλέος παῖς --- αἰνίξατο (Βοεοκῆ: 
ἡνίξατο ςοἀά.) Ρ. 8. 40. 

αἰνοπαθής] «τ ενίηρ ἀνεαά μἱ!ν 7αϊ- 
νοπαθ (βϑυρρ. [οὉ6].) Θρ. ὅς. 8. 

αἵνος] ῥγαΐξα ἀλλ᾽ αἶνον ἐπέβα κόρος Ο. 
ἢ. 96. ᾿Αγησία, τὶν δ’ αἷνος ἑτοῖμος Ο. 6. 

12. ἀφθόνητος δ᾽ αἶνος ᾿Ολυμπιονίκαις 

οὗτος ἀγκεῖται Ο. 11. 7. ᾽Ορτυγία -- 
σέθεν ἁδυετπὴς ὕμνος ὁρμᾶται θέμεν αἷνον 

ἀελλοπόδων μέγαν ἵππων Ν. 1. 0. 

οο 



αἰνός 

αἷνός] αωὠμεῖ, ἀνεαάβεϊ ὃς τ᾽ ἐν αἰνᾷ 
Ταρτάρῳ κεῖται Ρ. 1. 1δ. αἰνῷ φόβῳ Ρ. ὅ. 
61. αἰνὰν ὕβριν Ρ. 11. δ. 

αἴξὶ -λε-ροα! Σκύριαι δ᾽ ἐς ἄμελξιν γλά- 
γεος αἶγες ἐξοχώταται ἐς. 106. 4. 

Αἰολάδας)] οἱ Τμεῦοβ, δυβραπά οὐ Ὀδ- 
τοαῖηα, (μεσ οἱ Ῥαροπάᾶδϑ. φιλέων 

δ’ ἂν εὐχοίμαν Κρονίδαις ἐπ᾽ Αἰολάδᾳ καὶ 

γένει εὐτυχίαν τετάσθαι Παρθ. 1. 12. 
πάνδοξον Αἰολάδα σταθμὸν υἱοῦ τε 

Παγώνδα ὑμνήσω Πᾶαρθ. 2. 9. 
Αἰολεύς) “4εοἰίαη ἃ5 5υῦ8. ᾿Αμύκλαθεν 

γὰρ ἔβα σὺν ᾿Ορέστᾳ, Αἰολέων στρατιὰν 
χαλκεντέα δεῦρ᾽ ἀνάγων (8ς. Πείσανδρος, 
α. ν.; ςἔ. δίγδθο 888, οἱ ἐντὸς (8ς. ᾿Ισθμοῦ) 

Αἰολεῖς ττρότερον ἦσαν, κ. τ. λ.) Ν΄. 11. 86. 

Αἰολεὺς ἔβαινε Δωρίαν κέλευθον ὕμνων 
(Βοιώτιος. Σ.: (αὐλός) ϑυρρΡ. Βεσρῖ. 

“δαις Ῥιηάασιυβ ἂς δυο σβγτιηΐπα Ἰοαυΐ 

νἱἀσίυτ,᾽ δάποῖϊ. 5η5}}.) γι, 191". 

Αἰοληίΐς, Αἰολίς] Αεοἰίαη, οὗ τ 6 δοίη 
ταυβέσδὶ πηοάθ. Αἰοληίδι μολπᾷ Ο. 1. 
102. ἐν Αἰολίδεσσι χορδαῖς Ῥ. 2. 69. 
Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν (Τυγγῃ: αἰολίσιν, 

αἰολῖσιν οοἀὰ.: Αἰολῇσιν Βοεςκἢ.) Ν, 8. 
19. 

Αἰολίδας] «. 05 οἱ «4 Ἰοἱος Αἰολίδαν δὲ 
Σίσνφον ἔτ. δ. Ρ. ἀξεοεηιάαης οὐ Αἰοῖος 
“εὕδεις, Αἰολίδα βασιλεῦ," 1. 6. ΒΕΙ]οτο- 

ΡῬΒοῦ, χέ. -σταηάβθοη οἵ ἃ. Ο. 18. 67. 
θέσφατον ἦν Πελίαν ἐξ ἀγανῶν Αἰολιδᾶν 

θανέμεν χείρεσσιν ἱ. 6. δὲ τὰς παῃά8 οὗ 
7580, βταπάβοῃ οὗ Αἴοϊοβ Ρ. 4. 72, 

αἰόλλει) ν. ἐόλει. 
αἰολοβ' ρέντας, -βρόντας] υυἱὸ Μαολίπρίδηης- 

ἀεγδοῖ αἰολοβρόντα Διὸς αἴσᾳ (-βρέν- 
τα ςουΐ. 5πε11: οἷ. ἀργιβρέντας.) Ο. 9. 42. 

Αἴολος) ἰαΐμοσ οὐ ϑίβυρβοβ. “λαγέτᾳ 
Αἰόλῳ καὶ παισὶ Ῥ. 4. 108. 

αἰόλος] ἐλαηρεξεῖ, ΠἸολ 16 μέγιστον δ’ 
αἰόλῳ ψεύδει γέρας ἀντέταται Ν. 8. 26. 

αἰπεινός} «Ρ ἃ. ἴ, αἱἰπεινῶν ἀπὸ 
σταθμῶν Ρ. 4. 76. Πυθῶνος αἰπεινᾶς ὁμο- 

κλάροις ἐπόττταις Ν. 9.6. Ῥ. πιεῖ., 47}- 
οὐ --- σοφίαι μὲν αἰπειναί λαγά ἐο γϑδαοῖ 

Ο. 9. 108. τοῖο δ᾽ ὀργὰν κνίζον αἰπεινοὶ 
λόγοι γεῤμρηαπέ, αϊείαεοίείμε! Ν. ὅ. 82. 

αἱρέω 

αἰπύς] “ἡεεν 4. τ, ἐνίηρ [αν ἀδουε --- 
πιτνάντες θοὰν κλίμακ᾽ οὐρανὸν ἐς αἰπύν 
ἔτ. 162. Ρ. αγάώμοιις (οί. Ννετάδηΐυϑ, 

Μῃεοα., 1963, 118.) θάνατον αἰπὺν 

οὐκ ἐξέφυγεν Ο. 10. 42. πρόφασις --- 

ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε σκότον τ. 228. 
Αἰπῦτος] β8οη οὗ ΕἸαἴοβ, ἰήηρ οὗ Ῥμαίβαπϑ 

ἰῃ Ασκδαϊα. οὐδ’ ἔλαθ’ Αἴπυτον “-- 

κλέπτοισα θεοῖο γόνον (Εὐάδνα 5..) Ο. 
6. 86. 

αἵρεσις] ολοῖοε “ἀλλ᾽ ἄγε τῶνδέ τοι 
ἔμπαν αἵρεσιν παραδίδωμ᾽ " Ν. 10. 82. 

αἱρέω] (ἀοτ. ἔλε(ν), ἕλον, εἷλε; ἕλῃ; ἑλών; 
ἑλεῖν: πχοά, εἴλετ᾽. ῥγτεβ. ποῖ ἰουπά, οἔ, 

Ρ, 1. 18). 
1. δοῖ. ἃ. ἐαλδ τι, ἰαβε ααν φιάλαν 

ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν -- 

δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ Ο. 1. 1. 

λέγοντι μὰν --- Ζηνὸς τέχναις ἀνάπωτιν 

ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν Ο. 9. 68. Ρ. 
βεῖσε, σαῤίέπγε, ουεγοοη!α ἤτοι καὶ ὁ 

καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόντας --- 
ἵππον πτερόεντ᾽ Ο. 18. 84. Πηλεὺς --- ὃς 

καὶ ᾿Ιαολκὸν εἷλε μόνος ἄνευ στρατιᾶς Ν. 

3. 84. οὐ τετραορίας γε πρὶν δυώδεκα 

πέτρῳ ἦἧροάς τ᾽ ἐπεμβεβαῶτας ἱππποδάμους 
ἕλεν δὶς τόσους (8.. ᾿Αλκνονεύς. οὐδν- 

φαρι6.) ΝΜ. 4. 29. εἷλε δὲ Περγαμίαν Ἰ. 6. 
81. ἕλον δ’ ᾿Αμύκλας Αἰγεῖδαι 1. 7. 14. 
Εὔ]βοιαν ἕλον καὶ ἕνασσαν Πα. ὅ. 86. 
εἷλε Μήδειαν ἐν Κόλχων δόμοις τ. 172. 17. 

οἵ. Ἰηΐτα (ὁ). ς. ὧὐι, ραὶπ νῦν μὲν 

αὐτῷ γέρας ᾿Αλκιμέδων νίκαν τριακοστὰν 

ἑλών Ο. 8. θ6. ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀνὴρ ὃς ἂν 
ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέ- 

δεκται Ῥ. 1. 100. εὐμενέσσι γὰρ παρὰ 

Κρονίδαις γλυκὺν ἑλὼν βίοτον Ῥ. 2. 26. 

στεφάνοις, τοὺς ἀριστεύων Φερένικος ἕλεν 
Κίρρᾳ ποτέ Ρ. 8. 714. εὖχος ἤδη παρὰ 
Πυθιάδος ἵπποις ἑλών Ῥ. ὅ. 21. ἄκουσεν 
Δαναόν ποτ᾽ ἐν Ἄργει οἷον εὗρεν τεσ- 

σαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι πρὶν 

μέσον ἅμαρ ἑλεῖν ὠκύτατον γάμον (ροϑβϑέὲ 

ἑλεῖν ἀϊβείηχ. οοἀᾷ., ροϑὲ ἅμαρ Βοζρᾷ. 
ἑλεῖν Βγ:Ζ.: ἐλθεῖν οοἀὰ.) Ρ. 9. 118. ὃς ἂν --- 

τὰ μέγιστ᾽ ἀέθλων ἕλῃ τόλμᾳ τε καὶ σθένει 
Ῥ. 10. 24. τίς ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ τε 



αἷσα 

νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν ἀπέφυγεν; Ρ, 11. δ6. 
καὶ παγκρατίῳ φθέγξαι ἑλεῖν ᾿Επιδαύρῳ 
διπλόαν νικῶντ᾽ ἀρετάν Ν. ὅδ. δ2. εὐθεῖα 
δὴ κέλευθος ἀρετὰν ἑλεῖν ἔτ. 1084. 8. τηεῖ., 

κόρῳ δ᾽ ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον Ο. 1. ὅθ. 
ἀνὴρ ἐξαίρετον ἕλε μόχθον (ΒγΖ.: ἔσχε, 

ἔχε εοἀά.) Ρ. 2. 80. ἀ. ἐαλσ, ργας 
παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἄγεν 

Ρ. 9. 122, ---- ς. ἴῃ ζουρπια, οὐέγοονις, ιυΐη 

ἕλεν δ' ΟἸνομάον βίαν παρθένον τε σύνεν- 
νον Ο. 1. 88. 
2. τηεά. ἃ. οδοοςα ἐπεὶ τοῦτον, ἢ 

πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ’ οὐρανῷ, 
εἴλετ᾽ αἰῶνα --- Πολυδεύκης Ν. 10. δ9. -- 

[Ὀ. ἀν}. (ἀν)ελέσθαι (ν. 1. ἀρέσθαι.) 

Ο. 9ϑ. 102. αἱρέομαι (ςοἀᾶ. ςομῖγα παεί.: 

ἀρέομαι Ῥδννε65.) Ρ. 1. 78.) 
αἶσα] (οἴσας, -ᾳ, -αν) α.1ξ., ὁ“λαγε, ῥονίἑον 

“ἵνα οἱ χθονὸς αἷσαν αὐτίκα συντελέθειν 
ἔννομον δωρήσεται Ῥ. 9. δ66. . πιεῖ., 
ἰοὶ, [ογέιειο, ἀεείἐην ϑεὸς τῶνδε κείνων 

τε κλυτὰν αἷσαν παρέχοι φιλέων Ο. 6. 102. 
αἰεὶ δὲ τοιαύταν ᾿Αμένα παρ᾽ ὕδωρ αἶσαν 

ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν διακρίνειν ἔτυμον 
λόγον ἀνθρώπων Ρ. 1. θ8. γνόντα τὸ πὰρ 
ποδός, οἷας εἰμὲν αἷσας Ρ. 8. 60. τῶν γὰρ 
ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ 
ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ᾽ αἷσαν τυραννίδων 

Ρ. 11. δ8. ἐπεί σφιν Αἰακίδαι ἔπορον 
ἔξοχον αἷσαν ἀρετὰς ἀποδεικνύμενοι με- 

γάλας Ν. 6. 47, γαρύσομαι τοῦδ᾽ ἀνδρὸς 
ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν ᾿Ασωποδώρον 
πατρὸς αἷσαν 1. 1. 834. χρὴ δ᾽ ἄνδρα 
τοκεῦσιν φέρειν βαθύδοξον αἷσαν Πα. 2. 

δ8. ὀλβίᾳ δ’ ἅπαντες αἷσᾳ λυσίπονον 
τελετάν (ὄλβιοι - λυσιπόνων τελετᾶν 

οουϊ. ἍΜ.) 1γ. 1814, δὰ Θρ. 7. 7τοι 
πρόιδ[ο)ν αἷσαν αἱ ἦτ. 140α. 49 (23). 

ς. οἱ!!, ονάϊπαποε οἵ ἃ ξοὰά. δΔιὸς αἷσᾳ 
Πύρρα Δευκαλίων τε Παρνασσοῦ κατα- 
βάντε δόμον ἔθεντο πρῶτον Ο. 9. 42. 
ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσιν ᾿Αριστοκλείδας 

τεὰν ἐμίανε κατ’ αἷσαν 80. οὗ ἔς Μυδε Ν. 
8. 16. ταύταν μεθέπων Διόθεν αἷσαν Ν. 6. 
18. σὺν θεῶν δέ νιν αἷσᾳ --- Δωριεὺς 
ἐλθὼν στρατὸς ἐκτίσσατο 1. 9. 1. ἁ. 

κατ᾽ αἷσαν, δεζηρὶν βασιλενομέναν 

21 αἰσχόνω 

οὐ κατ΄ αἷσαν --- τιμάν Ρ. 4. 107. καὶ 
ζώων ἔτι νεαρὸν κατ᾽ αἷσαν υἱὸν ἴδῃ 
τυχόντα στεφάνων Πυθίων Ῥ. 10. 26. 
«. παρ᾽ αἷσαν, ἱν:»οὐογαίεῖν παρ᾽ 

αἶσαν ἐξερεθίζων Ρ. 8. 18. [. γᾶ. 
7ιαν αἷσανί Πα. 18. 8. 

αἴσιος] οἱ φξοοά ονιδη αἰσίαν δ’ ἐπί οἵ 

Κρονίων Ζεὺς πατὴρ ἔκλαγξε βροντάν 

(ϑοβγοοάογ: αἴσιον ςοἀὐά.) ῬΡ. 4. 28. οἵ 

ἀντάνσε βροντᾶς αἴσιον φθέγμα Ῥ. 4. 197. 
ἐς ἐπταπύλους Θήβας ἄγαγον στρατὸν 
ἀνδρῶν αἰσιᾶν οὐ κατ᾽ ὀρνίχων ὁδόν 
(Τῆς.: αἰσιῶν νεῖ Ἰαουπατῃ αῦεπξ οοἀά.) 

Ν. 9. 18. 
Αἰσονίδας] 50" οἱ Αἴξον ἱ. ο. ΄8οη. σο- 

φὸν Αἰσονίδαν Ρ. 4. 217. 

ἄϊσος] ὠποφιαὶ ταοῖ., ἀἰδϑίνμῖαν, θνάσκο- 
μὲν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες" δαίμων δ᾽ ἄισος 

(Βεποάϊςίι8 α Σ: ἄιστος ςοὐά.}) 1. 7. 48. 

ἀίσσω, (ᾳφσσω)] α. νγἱξέ αὔξεται δ’ 

ἀρετά, χλωραῖς ἐέρσαις ὡς ὅτε δένδρεον 

ἄσσει, ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ᾽ ἐν δι- 
καίοις τε πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα (Βοκοκῖ: 

ἀίσσει σοφοῖς οοὐά.; νοτῦα ἄσσει, αὔξεται 

δυβροοία: Ε. ΜΝορὲ ἴῃ Ιοουπὶ αὔξεται 

ἐσαπϑροϑυϊς ἀΐίσσει ὁ “πὸ νεῖϑ8, δὶ 

Ἰδουπδῖλ βέδίυϊξ, ρδυάθηξε πυπς 5π0]1.)} 

Ν. 8. 40. Ὁ. γερὰ ἐπὶ δὲ στρατὸν 

ἄισίσε τ. 88. 
[ἄιστος ν. ἄισος.) 

ἀιστόω) γαυαρο, ἀεείνον (οἵ τ06)] πολλὰν 
δ᾽ ὄρει πῦρ --- ἀίστωσεν ὕλαν Ῥ. 8. 87. 
χρῆν ἄρα Πέργαμον εὐρὺν ἀιστῶσαι 
σέλας αἰθομένου πυρός ἴα. 0. 97. 

αἰσχρός] (εοαιρ. αἰσχίων) «λα» [εἷ 
ο)ὐκ αἰσχρὸν πάθοις[ Πα. 180. 6 ἄγει 
δ᾽ ἀρετὰν οὐκ αἴσχιον φνᾶς (αἰσχίω ςοπί. 
Ὑτοῖ.: ἱπέεσρ. ἀπ.: ἢ ἃ ἀϊδαᾷΔεησοου ἐμαὶ 

8 ὯὨῸ ΨΟΓΒΕ 8 ζίηρ ἴλδπ, [υ8ὲ ἃ5 ΠΟΌΪς 89, 

μιὶβ ἔοστι.} 1. 7. 22. 
αἰσχύνω)] «. Ξ0ον» αἰσχύνων ἐπιχώρια 

παπταίνει τὰ πόρσω Ρ. 8. 22. ΡΒ. οαεί 
5ιανιδ ὁ") εἶ γάρ τις ὄζονς --- ἐξερείψειεν 

μεγάλας δρυός, αἰσχύνοι δέ οἱ θαητὸν εἶδος 

(ΜοβοΆ. : αἰσχύνῃ Ἄοοἀά. Τοτέ. τοοῖε.) Ῥ. 4. 

204. ρᾳ589. ο. ραγῖ., ῥαυς ςἤης εαδί ρον 

οπο, δὲ ὑγοιρὴλ ἰο «ἤανιο, κρύψεν δ᾽ ἅμ᾽ 



Αἴσων 22 

ἵπποις (5.. Ζεὺς ᾿Αμφιάρηον) δουρὶ Περι- 

κλυμένον πρὶν νῶτα τυπέντα μαχατὰν 

θυμὸν αἰσχυνθῆμεν Ν. 9. 21. 

Αἴσων] 3οη οἱ Κτοίδουβ, ἐΔέμοΓ οὐ 7 630π 
“Αἴσονος --- παῖς" Ῥ. 4. 118. 

Αἰσωνίς] ἰεβξ., Σ. ΑρΡ. Ἐποά., 1. 411, 
Αἰσωνὶς πόλις τῆς Μαγνησίας ἀπὸ τοῦ 

πατρὸς ᾿Ιάσονος, ὡς καὶ Πίνδαρός φησι 
{τ 218. 

αἴτε] ον εὖτ᾽ ἂν --- μόλῃ --- ξεῖνος αἴτ᾽ ὧν 
ἀστός Ρ. 4. 78. 

αἰτέω, αἴτημι] (αἴτημι, αἰτέω, -εῖς; -ἐων: 
ἐταρί. αἴτει, αἴτεον: ἔαξ. αἰτήσων: Ρᾶ55. 

αἰτέομα!)͵ «4. αεῇ, αδῇ ἃ φιεοῆοπ οἱ ο. 

ἄυρ!]. δςς., τί ἕρδων φίλος σοί --- εἴην, 

τοῦτ᾽ αἴτημί σε ἔτ. 1δὅ. 8. Ῥ. σε [ον 

Διὸς αἴτει πανδόκῳ ἄλσει σκιαρόν τε 

φύτευμα Ο. 8. 17. ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν᾽ εὐ- 
ρυβίαν --- αἰτέων λαοτρόφον τιμάν τιν᾽ ἐᾷ 
κεφαλᾷ Ο. 6. 60. θεῶν δ᾽ ὄπιν ἄφθονον 
αἰτέω, Ξέναρκες, ὑμετέραις τύχαις Ῥ. 8. 72. 

“'ἴσσεταί τοι παῖς ὄν αἰτεῖς, ὦ Τελαμών 

Ι. 6. δῶ. (᾿Ανταίου κούραν) τὰν μάλα 
πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι 
αελεὰ ἐπ τιανγγίαρε Ῥ. 9. 107. ς. ατῇ ο. 

1ηΐ., ἔρχομαι --- αἰτήσων (85. Δία) 

πόλιν εὐανορίαισι τάνδε κλνταῖς δαιδάλ- 
λεῖιν Ο. ὃ. 20. μοῖραν δ᾽ εὔνομον αἰτέω σε 

παισὶν δαρὸν Αἰτναίων ὀπάζειν, Ζεῦ 
πᾶτερ Ν. 9. 80. τῶ καὶ ἐγώ, καίπερ 
ἀχνύμενος θυμόν, αἰτέομαι χρυσέαν καλέ- 
σαι Μοῖσαν (ρα88.: Σ, ΝΜ]. σοπῖγα πιεά. 

ἱπέογρ.) 1. 8. δ. ἀἁ. αεὰ (0]]. ὉΚῪ ἱπαρν., 

αἰτέω σε, --- ἴλαος -- δέξαι στεφάνωμα 

τόδ᾽ Ρ. 12. 1. 

αἰτία] α. δίαν"ε μείων γὰρ αἰτία Ο. 1. 
838. »Ῥ. οαπ5α; ἰλεηιε, βειδ7δοὶ εἰ δὲ 

τύχῃ τις ἕρδων, μελίφρον’ αἰτίαν ῥοαῖσι 
Μοισᾶν ἐνέβαλε Ν. 7. 11. 

αἴτιος] γεςῥοηεοῖδίε παντὶ μὲν θεὸν αἴτιον 

ὑπερτιθέμεν »τ. Ῥ. ὃ. 96. 
Αἴτνα] (-α, -ας, -αν.) ἃ. {πὸ 51.184 τιουπ- 

δίῃ υπάεσ ὑνὩ 1 ἢ ἰἴᾶγ ἔδε ρίαης ΤΥΡΒΟ5 

ἀλλὰ Κρόνου παῖ, ὅς Αἴτναν ἔχεις Ο. 4. 6. 
ταί θ’ ὑπ᾽ Αἴτνας ὑψιλόφου καλλίπλουτοι 
πόλιες Ο. 13. 111. κίων δ᾽ οὐρανία συνέχει, 
νιφόεσσ᾽ Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας 

αἰχμά 

τιθήνα Ῥ. 1. 20. Αἴτνας ἐν μελαμφύλλοις --- 

κορυφαῖς καὶ πέδῳ Ῥ, 1. 27. κείνῳ μὲν 
Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφίαλος ἀμφίκειται ἔτ. 

92, Ῥ. ἰογιβοσὶν Καίδπθ, ἃ οἰἱἵυ τὸ- 
ἰουπάεὰ ὉγΥ Ηΐδτου Αἴτνας βασιλεῖ 
φίλιον ἐξεύρωμεν ὕμνον ἱ. ς. ἔογ Θεἶπο- 

πιθηο8 Ῥ. 1. θ0. κωμάσομεν παρ᾽ ᾿Απόλ- 

λώνος Σικυωνόθε, Μοῖσαι, τὰν νεοκτίσταν 

ἐς Αἴτναν Ν. 9. 2. ζαθέων ἱερῶν ἑἕπτώνυμε 

'πάτερ, κτίστορ Αἴτνας (τ. 10ὅ. 8. 
Αἰτναῖος) οἱ ΕΙ'α ἃ. ορὶτποῖ οἱ Ζουβ, ν. 

Οοοῖ, Ζευβ, ὑ. 908. Ζηνὸς Αἰτναίου 

κράτος Ο. 6. 96. Ζηνὸς Αἰτναίου χάριν 
Ν. 1. 6. ». οριπεῖ οἱ Ηἴετοη. 

παρ᾽ Αἰτναῖον ξένον Ρ. 8. 62. ς. πι. ρΡ]. 
8ἃ8 8005. οἰ έξεης οἱ Αἰπα μοῖραν δ᾽ 

εὔνομον αἰτέω σε παισὶν δαρὸν Αἰτναίων 

ὁπάζειν Ν. 9. 80. 

Αἰτωλός) «“4εἰοϊτα» ἀτρεκὴς ᾿'Ελλανο- 
δίκας --- Αἰτωλὸς ἀνὴρ (Αἰτωλὸς ἀντὶ τοῦ 

᾿Ηλεῖος. Σ.) Ο. 8. 12. πι. Ὁ]. 48 83ι08., ἐν 

μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι 

κρατεροί (85. ἀνυμνοῦνται.) 1. ὅ. 80. 
ταβξ., ν. ἐσ. 2498. 

αἰχμά) (-ά, -ἃς, -ᾷ, -ἀν; «αἱ, -αἷς, -αἷσιν) 

α. ᾿ὐϊ., τρέξαν παραγορεῖτο μή ποτε 

σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι δαμασιμβρό- 
τον αἰχμᾶς (8.. ᾿Αχιλλεύς.) Ο. 9. 79. ἐν 

δ᾽ "Ἄρης ἀνθεῖ νεῶν οὐλίαις αἰχμαῖσιν 
ἀνδρῶν Ο. 18. 28. ὁ δ᾽ ἦρα χρόνῳ ἵκετ᾽ 

αἰχμαῖσιν διδύμαισιν Ῥ. 4. 79. γέγαθε 
Πηλεὺς ἄναξ ὑπέραλλον αἰχμὰν ταμών Ν. 3. 

38. οἷά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχ μαῖς καὶ 

λιθίνοις ὁπότ᾽ ἐν δίσκοις ἷεν 1, 1. δά. 

Ῥ. πιοῖ., δαί υἱοὺς --- παρμένοντας 

αἰχμᾷ Ρ.8. 40. ς. πιοῖ,, ἰσἠπηρ-ορὶ- 
γἵ γείτονες, ὧν κλέος ἄνθησεν αἰχμᾶς 

Ῥ. 1. 606. θρέψε δ᾽ αἰχμὰν ᾿Αμφιτρύωνος 
(5ο. Ζεύς.) Ν. 10. 18. Κάστορος δ᾽ αἰχμὰ 
Πολυδεύκεός τ᾽ ἐπ᾿ Εὐρώτα ῥεέθροις (ϑ8ς. 
γέρας ἔχει.) 1. δ. 38. ἔνθα βούλαι γερόντων 
καὶ νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί ἱπ 

ϑραγίδ ἔγ. 199. ὃ, ἃ. ςοπιρϑὴν οὗ 

φρεαγφη τρίπολιν νᾶσον --- ναίοντας 
᾿Αργείᾳ σὺν αἰχμᾷ Ο. 7.19. [ς. ἀυν. 

αἰχμᾷ (οοἀά. ςοπῖτα τηρίτ.: ἀκμᾷ ς Σ 
Βοεοκἢ.) Ν. 6. δ2. αἰχμᾷ (ςοἀά. ςοπῖτα 



αἰχμᾶτάς 

τηοῖγ.: ἀκμᾷ Ραυνν.) Ν. 10. 60. αἰχμᾷ 
(οςοἀά.: ἀκμᾷ Ῥαυν.)1. 4. 861) Εἔ, ἔταξ. 

Ἰχθονὸς αἰχμαί ἔτ. 21δε. 8. 

αἰχμᾶτάς) -«ῥεανεπαν, ιυανγῖηρ, τυαγνίον 

ἀνδράσιν αἰχματαῖσι Ο. 6. 80. στρατὸν 
ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν Ο. 1]. 19. 

᾿Ιάσονος αἰχματᾶο Ρ. 4. 12. ἐκ δὲ Κρόνον 

καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας --- 
Αἰακίδας Ν. 6. 7. αὐτοῦ θυμὸν αἰχματὰν 

Ν. 9. 87. Παιόνων αἰχματᾶνί Πα. 2. 602. 

πιεῖ., καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεν- 
νύεις Τ. 1. 8. 

αἶψα] φιρίολν αἶψα δ᾽ ἀπὸ κλισιᾶν ὥρτο 
Ῥ. 4. 188. (αἰετός) ὃς ἔλαβεν αἶψα -- 

δαφοινὸν ἄγραν ποσίν Ν. 38. 81. ίταμ,, 
Ἰαῖψ! Πα. 22ς. 8. Ἰαῖψα μετί Δ. 4}. 8. 

αἰψηρός] τμἀἀδη ὃς Ζεφύρου τε σιγάζει 
«πνοὰς αἰψηράς Παρθ. 2. 17. 

ἀϊΐω] (ἀίει; ἀίοντα: δος. ῶ. ἄιε(ν), ἄιον; 
ἀιών. ν. ϑοῦνυΣ. 1. 680.) λέαν ῥεγεεῖυε 

ἃ. ο. ἃος., νοῖ 205. --- ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε 
Ζεύς, ἀτύζονται βοὰν Πιερίδων ἀίοντα Ῥ. 
1.14. τόσσαις ἄιεν ναοῦ βασιλεὺς Λοξίας Ρ. 

8. 27. (θρῆνον) τὸν --- ἄιϊε λειβόμενον δυσ- 

πενθέι σὺν καμάτῳ Ρ. 12.110. οὐδ’ ἔστιν --- 
πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος (Ηττηατα 

α Σ: ἀύει οοἀά.) 1. 6. 26. ψόφον ἀιὼν --- 
ὀρφανὸν ἀνδρῶν χορεύσιος ἦλθον (ΥΝῚ].: 

ἀίων Ο-Η.) Πα. 6. 8. ἀιὼν γάρ (556)1}: 

αἴων Π.) Πα. δ Ὁ. 7. δ.-ς. ρεη. μελ- 

πομενᾶν ἐν ὄρει Μοισᾶν καὶ ἐν ἐπταπύλοις 

ἄιον Θήβαις Ρ. 8. 91. 

αἰών] (ὁ, ἡ. αἰών, -ὥνος, -ὥνα) α. 5ρᾶπ, 

οουζβο οὗ {6 αἰὼν δ᾽ ἔφεπε μόρσιμος 

Ο. 2. 10. ἄδακρυν νέμονται αἰῶνα Ο. 2. 67. 

μὴ καθέλοι μιν αἰὼν πότμον ἐφάψαις 

ὀρφανὸν γενεᾶς Ο. 9. 60. αἰὼν δ’ ἀσφαλὴς 
οὐκ ἔγεντ᾽ οὔτ᾽ Αἰακίδᾳ παρὰ Πηλεῖ οὔτε 
Ρ. 8. 86. τὰν ἀκίνδυνον παρὰ ματρὶ 

μένειν αἰῶνα πέσσοντ᾽ Ῥ. 4. 186. κλυτᾶς 

αἰῶνος ἀκρᾶν βαθμίδων ἄπο Ρ. ὅ. 7. 

λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ 
μείλιχος αἰών Ῥ. 8. 97 νιν εὐθυπομπὸς 

αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον ᾿Αθά- 

ναις Ν, 2. 8. ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ 

θνατὸς αἰὧν Ν. 8. ΤΌ. ἐκ πόνων δ᾽ -- 

τελέθει πρὸς γῆρας αἰὼν ἡμέρα Ν. 9. 44. 

23 ἀκάμας 

ἐπεὶ τούτον, ἢ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι 
οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷ, εἴλετ᾽ αἰῶνα --- Πολυ- 

δεύκης Ν. 10. 69. αἰὼν δὲ κυλινδομέναις 

ἁμέραις ἄλλ’ ἄλλοτ᾽ ἐξ ἄλλαξεν 1. 3. 18. 
ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον 

αἰῶνα 1. 7. 12. δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ’ 

ἀνδράσι κρέμαται 1. 8. 14. πολύ τοὶ 
φέριστον ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών ἔτ. 126, 2. 

ζωὸν δ᾽ ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον 

ἐκχὲείονοα τ. 181. 2. ἰσοδένδρον τέκμαρ 

αἰῶνος θεόφραστον λαχοῖσα (8ς. ἃ Ὀγγαά 

πΥπιρἢ.) τσ. 166. Β. μιᾶγγοῦ αἰὼν δὰ 

δι’ ὀστέων ἐρραίσθη τ. 111. ὅ. 

ἀϊών] δανὴ, ςἤονδ ᾽Ογχηστίαισίν τ’ 
ἀιόνεσσιν περιστέλλων ἀοιδὰν (ἐπειδὴ 

παράκειται τῇ ᾿Ογχηστῷ πόλει τῆς 

Βοιωτίας ἡ Κωπαὶς λίμνη. Σ.} 1. 1. 38. 

ἐν ἀιόνεσσιν ᾽Ογχηίστοῦ Παρθ. 2. 40. 

αἰωρέω] »":αλδ ἰο γίϑε απὰ [αἷΐ ὁ δὲ 
κνώσσων ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ (Ξς. αἰετός.) 
Ῥ.1.9. 

ἀκᾷ)} τομν ἀκᾷ δ᾽ ἀνταγόρευσεν καὶ 
Πελίας Ρ. 4. 166. 

ἀκἄμαντολόγχας] -"ιὐεανγίηρ ὐμὰ δε Ξρεαν, 
πευογισεαγν οὐ δα Σπαρτῶν ἀκαμαντολογ- 

χᾶν 1. 7. 10. 

ἀκᾶμαντομάᾶχας)] πενεν ὠεανν οἱ δαξε 
Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς ἀκαμαντομάχαι Ρ. 4. 171. 

ἔταρ. ἀἸκαμαν[τ]ομαχαί (βϑὰρρ. 1,οὉς].) 

Πα. 221. 6. 

ἀκἄμαντόπους) ωὐ μεν νίηρ {δε ἀκα- 
μαντοπόδων ἵππων Ο. 8. 8. πιεῖ. ἐλατὴρ 
ὑπέρτατε βροντᾶς ἀκαμαντόποδος Ζεῦ 
Ο. 4. 1. ἀκαμαντόποδός τ’ ἀπήνας δέκεν 

Ψαύμιός τε δῶρα Ο. ὅ. 8. 

ἀκἄμαντοχάρμας) τονενίνιρ ἐνὶ δαεῖδ 
ὑπερμενὲς ἀκαμαντοχάρμαν Αἴαν (νοο., ν. 
Ἡεοτγοάίαη., ὃ. 069, 26, ὅτι ἢ κατὰ συνεκ- 

δρομὴν τοῦ Αἴαν ἐγένετο ἀκαμαντοχάρμαν 
μετὰ τοῦ ν, ἢ διὰ τὴν ἐπαλληλίαν τῶν 
φωνηέντων. ν. ΚαπλΌΥ} 5, Αητεάοίογπιθη, 

138.) (τ. 184. 

ἀμκάμας} τριυεανγὶηρ πτεροῖσίν τ’ ἀκά- 
μαντας ἵππους Ο. 1. 87. πόντον τε 

γέφυρ᾽ ἀκάμαντος Ν. ὅ. 39. μ]ιμν’ ἀκαμ 
Δ. 411.9. 



ἄκαμπτος 

ἄκαμπτος] τη πολίηρ, ΗΒ οχίδῖς μορφὰν 
βραχύς, ψυχὰν δ᾽ ἄκαμπτος, προσπαλαί- 
σωὼν ἦλθ’ ἀνὴρ 1. 4. ὅ8. [βουλαῖς ἀκάμτι- 

τοῖς (Ηογαπη: ἀκνάμπτοις, ἀκάμποις 

ςοἀὰ,) Ρ, 4. 72.]. 

ἄκασκα)] ἄκασκα᾽ τὸν [μηδὲ]ν κακὸν ποι- 

οὔντ(α)  (ϑυρὈΡ. νοῦ ε}}) Σ. ἐσ. θα (ς) -- ἔσ. 

938. οἱ. Ευπίδξῃ., Ῥσγοοπι. Ῥὶηὰ. ὶ 21, καὶ τὸ 

ἀκασκᾶ, ὃ δηλοῖ τὸ ἡσυχῶς (ἀκασκᾷ εἁ. 
νυ}]ᾳ.). 

γἄκαστος) 505 οἱ Ρεϊίαϑ, μυβθραπά οἵ 
Ηἱρροϊγία; κὶπρ οὐ [ΙοἸκοβ, 5]αἰη ὉΥ 

Ῥεΐδυϑ. λατρίαν ᾿Ιαολκὸν πολεμίᾳ 

χερὶ προστραπὼν Πηλεὺς παρέδωκεν Αἱ- 
μόνεσσιν δάμαρτος ᾿᾿ππτολύτας ᾿Ακάστου 
δολίαις τέχναισι χρησάμενος Ν. 4. δ7. ὡς 

ἦρα νυμφείας ἐπείρα κεῖνος ἐν λέκτροις 

"᾿Ακάστον εὐνᾶς (Ξς. Πηλεύς.) Ν. δ. 80. 

ἄκἄτος] Πἰρλ! υδεςεῖ, δοαΙ ἥ μέ τις ἄνεμος 
ἔξω πλόον ἔβαλεν, ὡς ὅτ᾽ ἄκατον ἐνναλίαν; 
Ρ. 11. 40. ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ᾽ 
ἀκάτῳ, γλυκεῖ’ ἀοιδά, στεῖχ᾽ ἀπ᾿ Αἰγίνας 

Ν. δ. 2, 
ἀκείομαι) γονησᾶν ἐμὲ δ᾽ οὖν τις ἀοιδᾶν 

δίψαν ἀκειόμενον πράσσει χρέος 1. 6. φιιεποῖ 
Ρ. 9. 104. 

[ἀκειρεκόμας. οὐδὲ μηϑδογη δαὶν ἀκει- 
βεκόμᾳ --- Φοίβῳ (ν. 1. ἀκερσεκόμᾳ.) Ῥ. 

8. 14. τὸν ἀκειρεκόμαν Φοῖβον (εοάὰ.: 
ἀκερσεκόμαν 5. Ὧγ.}) 1. 1. 7.1 

ἀκέντητος] πο! πεεάϊηρ {πε ΖΡ» δέμας 
ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων 55. δε 
ἤοτθο ῬΒοτοπηίκοβ ΟἹ. 1. 21. 

ἀκέρδεια) ἰἸαοὰ οἱ ῥγο !, πο ραΐπ ἀκέρ- 
δεια λέλογχεν θαμινὰ κακαγόρονς Ο. 1. 88. 

ἀκερσεκόμας υἱξὴ πο δον δαὶΐν, ορίτμοξ οὗ 
ΑΡοο. ἀκερσεκόμᾳ --- Φοίβῳ (ν. Ι. 
ἀκειρεκόμᾳ.) Ῥ. 8. 14. τὸν ἀκερσεκόμαν 

Φοῖβον (ϑεδτ.: ἀκειρεκόμαν οοἀά.) 1, 1. 7. 
ἀκερσεκόμα πάτερ Πα. 9. 45. 

ἄκεσμα) νγενιεάν, πεαϊ ἐν ὃ καὶ βαρειᾶν 

νόσων ἀκέσματ᾽ ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ νέμει 

Ῥ. ὅ. 64. 

ἀκήρᾶτος, -ον] τριάαπιαρεά, κοῖς ἀκη- 

ράτοις ἁνίαις Ρ. ὅ. 82. Ἰλυσίμβροτον 
παρθενίᾳ κε [---}] ἀκηράτων δαίδαλμα 

Πα. 8. 81. 

24 ἀκμά 

"Ακιδαλία)] α βϑρηρ ποᾶγ ΟτοποπΊθΠΟ5, 

ὈδΊηρ οἷαςς οὐ Αρῃγοάϊις δπὰ ἐμὰ 

Οήᾶςο8 χεῖρ᾽ ᾿Ακιδαλίας ἐγ. 244. 

ἀκίνδῦνος, -ον] ἱ»υοϊυίηρ "0 ἀαηρενγ ἀκίν- 
δυνοι δ᾽ ἀρεταὶ οὔτε παρ᾽ ἀνδράσιν οὔτ᾽ 

ἐν ναυσὶ κοίλαις τίμιαι Ο. 6. ὃ. βουλαὶ δὲ 
πρεσβύτεραι ἀκίνδυνον ἐμοὶ ἕπος ---- παρέ- 

χοντι ἱ. 6. ΨἰΠ πὸ ἀδηροῦ οἱ τν Ὀεΐπηρ 

ἀἰβθθε!ενεὰ Ρ. 2. 66. τὰν ἀκίνδυνον παρὰ 

ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσσοντ᾽ Ῥ. 4. 186. 

ἀκίνητος] »"οἱοπίεδε οὐδ᾽ ᾿Αἰδας ἀκινή- 
ταν ἔχε ῥάβδον ρτ. Ο. 9. 88. ἔἕπταξαν δ’ 

ἀκίνητοι σιωπᾷ Ῥ. 4. δ7. χθονὸς εὐρείας 
ἀκίνητον τέρας ἱ. 6. Ῥ οἷο ἔτ. 38... 8. 

ἀκκίζομαι)] αἴήεε! ἰο δὲ «λοολεά ἄνδρες 
θήν τινες ἀκκιζόμενοι νεκρὸν ἵππον στυ- 

γέοισι (Βοοοκὴ α δυϊάα: ἀγαζ-, ἀτιζ-, 
ἀτυζ-, οοἀά., οἵ. ϑυϊά., ἀκκιζόμενος' 
γνναικιζόμενος. “ΟΧγτδοτοπ᾽ ΘοΒτοσάοτ,) 

τ, 208. 1. 

ἀκλάρωτος} υὐἱϊδοι α ς΄αγε οἱ, ο. φοτι. 
καί ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον, 
ἁγνὸν θεόν ρΡτ. Ο. 7. δ9. 

ἀκ' λεής] ἱἐηρίογίοις τεά κεν --- ἀκλεὴς 

τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν ρτ. Ο. 12. 

16. ἀκλεὴς δ΄ ἔβα τ. 1065. 8. 
ἀκμά] (ἀκμᾷ, ἀκμάν; ἄκμαί) 4. 11ξ., ἀδέη εἄρε 

λεόντων ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκμὰν καὶ 
δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων Ν. 4. 68. 
Ὁ. εοὖρε, ῥοίι! οἱ ἃ ΨΜεϑᾶροη 

τραχεῖαν ἄνευθε λιπὼν ἐγχέων ἀκ'μάν 

Ῥ, 1. 11. Εὐρυσθῆος ἐπεὶ κεφαλὰν ἔπραθε 

φασγάνου ἀκ'μᾷ Ῥ. 9. 81. φαεννᾷς υἱὸν 
εὖτ᾽ ἐνάριξεν ᾿Αόος ἀκμᾷ ἔγχεος ζακότοιο 
(Βοος ε Σ: αἰχμᾷ ςοἀά.) Ν. 6. δῶ. τὸν 

γὰρ δας --- ἔτρωσεν χαλκέας λόγχας 

ἀκμᾷ (Ῥαυνν: αἰχμᾷ οοὐὰ.) Ν. 10. 60. 
ς. πιοῖ., ῥγέηνιο, λεῖρ!!, εἰναι ὕδατος 

ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμὰν μαχαίρᾳ 
τάμον Ο. 1. 48. ἵνα ταχντὰς ποδῶν 

ἐρίζεται ἄκμαί τ᾽ ἰσχύος θρασύπονοι Ο. 1. 
96. οὐ χθόνα ταράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ 
Ο. 2. 68. οἵ. Ἰχειρὸς ἀκμᾷ( ἔτ. 8840. 9. 
ὧτε φοινικανθέμου ἦρος ἀκμᾷ Ῥ. 4. 64. 
οὐδέ μίν ποτε φόβος ἀνδροδάμας ἔπαυσεν 
ἀκ'μὰν φρενῶν ας γεραγὰς {π6 Κκοεη εἄρα 

οἱ δπὶς ἰοηρεν Ν. 8. 839. οὐ γὰρ φύσιν 



ἄκμων 

᾿Ωὡαριωνείαν ἔλαχεν" ἀλλ᾽ ὄνοτος μὲν ἰδέ- 
σθαι, συμπεσεῖν δ᾽ ἀκμᾷ βαρύς (Ραυν: 
αἰχμᾷ οοἀά. κατὰ τοὺς ἀγῶνας. Σ. 56η8. 
ἀυ., ᾿δὲ τῆς πεῖρῃξ οὐ 5 βἰγθηρίῃ, δὲ 

τς Βεοίρῃξ οἱ τῆς σοηΐοϑε" 2) 1. 4. 81. 

“υἱὸν --- χεῖρας ΓΑρεί τ ἐναλίγκιον στερο- 
παῖσί τ᾽ ἀκ' μὰν ποδῶν 1. 8. 317. 

ἄκ' μων] ανόυΐ! τηςῖ, ἀψευδεῖ δὲ πρὸς 
ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν {δε απυϊ] οὐ ἱγείὰ 
Ῥ. 1. 80. 

ἄχναμπτος, -ον] ἐν !εχίδιε, το Ππολὶηρ 
βουλαῖς ἀκνάμπτοις (ν. 1. ἀκάμποις: 

ἀκάμπτοις εοπὶ. Ηοτγπδηη.) Ῥ. 4. 72. 
ἄκναμττον “Ἧρᾳ μένος ἀντερείδων (8ς. 

᾿Απόλλων) Πα. 6. 88. Ἰάκνάμπτοί Δ. 

48. ὃ. 

ἀκναμπτεί! το ἐηολένιρίν ---Ξ γτ᾽ ἀκναμτττεὶ 
κρέμασον[ (ἀκαμπτεί σοπΐϊ. Θοἢτ.) Δ. 8. 12. 

ἀκοά] λεανίηρ ἱ. ς. δαὶ ἐς βεατὰ ἀστῶν 
δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει μάλιστ᾽ 

ἐσλοῖσιν ἐπ’ ἀλλοτρίοις Ῥ,. 1. 84. εἴπερ τι 

φιλεῖς ἀκοὰν ἀδεῖαν αἰεὶ κλύειν Ρ. 1. 90. 

βαιὰ δ᾽ ἐν μακροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ σο- 

φοῖς (ἀκόνα ςοπὶ. 11.) Ἐ. 9. 78. 

ἀκοίτας] ἀποδαπά (Ἱππολύτα) ξυνᾶνα 
Μαγνήτων σκοπὸν πείσαισ᾽ ἀκοίταν ποι- 
κίλοις βουλεύμασιν ἱ. ε. ΑΚαβίοβϑ Ν. δ. 28. 

Ναίδος ἀκοίτας Σιληνός ἔτ. 186. 

ἄκοιτις] οἱϊε Διὸς ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο Ρ. 2. 
᾿ 84, (Ἡρακλέα) δεξάμενον θαλερὰν Ἤβαν 

ἄκοιτιν Ν. 1. 11. ποντίαν χρυσαλακάτων 
τινὰ Νηρείδων πράξειν ἄκοιτιν (ἰ. 6. 
Θέτιν.) Ν. ὅ. 86. 

ἀκόνα] ωλείΞέοηδ φαίης κέ νιν ἄνδρ᾽ ἐν 
ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν 

ἄλλαις χαλκοδάμαντ᾽ ἀκόναν ἱ. 6. 1,Δτροπ, 

Ψ 80 ἐγαϊποά 8 5οη8 ἴ. 6. 73, πιεῖ. δόξαν 

ἔχω τιν᾽ ἐπὶ γλώσσᾳ λιγυρᾶς ἀκόνας 
(Βεσρι: ἀκόνας λιγυρᾶς οοαά. : 8ε:ι8. ἀυ., 

4 τεῤιίαϊονι [ον οἰεαν ϑδομηπάϊηρ τυλειηρ οἱ 

ἐδλιε ῥναΐξας οὐ πιεη δὴ Ο. 0. 82, 

ἀκοντίζω)] ἐήνοιυ, πιαλε ἃ φαεῖ οἷά τε 
χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς, καὶ λιθίνοις 
ὁπότ᾽ ἐν δίσκοις ἷεν 1. 1. 24. τηεῖ. οὗ βοηξ. 

εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν 

Χαρίτεσσιν, ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλφεῖν 
λόγοις νίκαν, ἀκοντίζων σκοποῖ᾽ ἄγχιστα 

ἀκούω 

Μοισᾶν Ν. 9. δὅ. μακρὰ δισκήσαις ἀκον- 
τίσσαιμι τοσοῦθ᾽ ὅσον ὀργὰν ΞΖεινοκράτης 
ὑπὲρ ἀνθρώπων γλνκεῖαν ἔσχεν (τὸν 

ἐμὸν λόγον ῥίψαις --- ὑπερβαλοῦμαι τοὺς 

ἄλλους. Σ.}}͵1. 2. 88. 

ἄκορος, -ον] ωὐδλιομέ ἐφ ιν, τυεαγίνιε55 

εἰρεσία δ’ ὑπεχώρησεν ταχειᾶν ἐκ παλα- 

μᾶν ἄκορος Ρ. 4. 202. 

ἄκος} γενεάν πιεῖ, καματωδέων δὲ 
πλαγᾶν ἄκος ὑγιηρὸν ἐν βαθυπεδίῳ 

Νεμέᾳ τὸ καλλίνικον φέρει Ν. 8. 18. εἰ 
καί τι Διωνύσον ἄρουρα φέρει βιόδωρον 

ἀμαχανίας ἄκος ἱ. ε. νἤπε Πα. 4. δύ. 

ἄκοτος] [γεὲ [γον ἀηβὲν πρίν τις εὐθυμίᾳ 
σκιαζέτω νόημ’ ἄκοτον ἐπὶ μέτρα ἴα. 1. 8. 

ἀκούω] (ἀκούει, -ομεν, -οντι; -ἢ (ν.]. -σῃ); 
-ῶν, -οντες; -εἰν; δοζ. ἄκουσας, ἄκουσεν; 

ἄκουσον, -ατί(ε); -σαις; -σαι.) ὦ. δλέαν, 

805. τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι 
θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι, ΡῬ. 1. 26. 

ἀκούσατ᾽ δἀάγεβεοεά ἴο τῆς διάΐεπος Ρ. 6. 

1. παῖ μεγαλοσθενέος, ἄκουσον, Ἥρας Ν. 

1.2. Ὅὃ.ς. δος. τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι 
οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο πεμτπτταῖον γεγενημένον 
Ο. 6. δῶ. οἱ ὥπασε θησαυρὸν δίδυμον μαν- 

τοσύνας τόκα μὲν φωνὰν ἀκούειν ψευδέων 

ἄγνωτον Ο. 6. 66. [μεγάλαν δ’ ἀρετὰν -«“--- 
ἀκούοντί ποι Ῥ. ὅ. 101. ν. ἱπέτ, ς.] εἴ τις εὖ 
πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ (ν. 1. ἀκούσῃ 
ἐ, ς. ἐγκωμιάζεται) 1. δ. 18. νόμων ἀκού- 
οντες θεόδματον κέλαδον (τ. 3δς. Δ[ιὸὴῆς δ᾽ 

ἄκίουσεν ὀμφὰν (8ς. Κάδμος.) Δ. 2. 29. 

ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾷς ἀκούων πακ- 

τίδος (5Ξς. Τέρπανδρος.) ἐσ. 1268.8. ς. ς. 
βθεπ. ἙἝἙρμᾶ δὲ θυγατρὸς ἀκούσαις ᾿Ιφίων 

᾿Αγγελίας Ο. 8. 81. τῶν δ᾽ ἀκούσαις 

αὐτὸς Ῥ. 4. 183δ. μεγαλᾶν δ’ ἀρετᾶν δρόσῳ 
μαλθακᾷ ῥανθεισᾶν κώμων ὑπὸ χεύμασιν, 
ἀκούοντί ποι χθονίᾳ φρενὶ (ν. 1]. μεγάλαν 

δ᾽ ἀρετὰν --- ῥανθεῖσαν 8ς. οὐ [Ὡε ἀοδὰ 
Ἰσηρβ8 οἱ Οντοπο) Ρ. ὃ. 101. ἐν Τροίᾳ μὲν 

“Ἕκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν (οί. Ηοῃι. 1]. 7. 
2201) Ν. 2. 14. “εἴ ποτ᾽ ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ 

πάτερ, θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσας" 1. θ. 48. 

[ἐπεὶ ϑεσφάτων ἄκουσαν (εοἀά.: ἐπά- 

κουσαν Τπο.} 1. 8. 81.] φόρμιγξ ---, τᾶς 
ἀκούει μὲν βάσις Ρ. 1. 2. ἀ. ἱεαγη, κεᾶν 



ἄκ'ρα 

α. ς. ἃς. ἃ ἱπΐ. πάτραν ἵν᾽ ἀκούομεν, 

Τιμάσαρχε, τεαν ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς πρό- 
πόλον ἔμμεναι Ν, 4. 77. θ. ς. ᾶςο. ἃ 

ἰμάϊγ, αυσβὲ., ἄκουσεν Δαναόν ποτ᾽ ἐν 

ἤΆργει οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ 

παρθένοισι --- γάμον Ῥ. 9. 112. ς. εὖ 

ἀκούω, ὃδὲε ὠεἰΐ «ρολεη οἱ, πανό α ροοΐ γεριε- 

τα ΐονι εὖ δ᾽’ ἀκούειν δευτέρα μοῖρ᾽ 

Ῥ. 1. 99. εὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦσαι φίλοις 
ἐξαρκέων Ν. 1. 82. ς(. 1. δ. 183. ἢ ἴσαν. 

]ν πολλοῖς ἀκοῦσαι Θρ. 4. 13. 

ἄκ'ρα] λεαάϊαμά, ἰογεϊαμά θυμέ, τίνα 

πρὸς ἀλλοδαπὰν ἄκραν ἐμὸν πλόον παρα- 

μείβεαι; Ν. 8. 27. 

᾿Ακ'ρἄγαντῖνος) ρτο 8008. ἃ εὐξέξεν; οὐ 

λναρας εὐάρματον ἄνδρα γεραίρων, 
᾿Ακραγαντίνων φάος Χοεποκτγαῖες5. 1. 2. 

11. 

"Ακράγας] α. ἃ εἰν ἰῃ 5ιεἷγν θήρωνα 
δὲ --- ἔρεισμ’ ᾿Ακ'ράγαντος Ο. 2. 6. ἐπί 
τοι ᾿Ακ'ράγαντι τανύσαις αὐδάσομαι Ο. 

ἢ, 91. κλεινὰν ᾿Ακράγαντα γεραίρων 
εὔχομαι Ο. 8. 2. ποταμίᾳ τ᾽ ᾿ἄκράγαντι 
Ῥ, 6. 6. ». ἴῃς τἷνεσ ἀκγαβαβ, ἤονίηβ 

τασουσῆ τὰς οἰ φιλάγλαε, καλλίστα 

βροτεᾶν πολίων, Φερσεφόνας ἕδος, ἅ τ΄ 

ὄχθαις ἔπι μηλοβότον ναίεις ᾿ζκράγαντος 
ἐύδματον κολώναν, ὦ ἄνα Ρ. 12. 8. 

ἄκραντος, -ον] ποῖ ἰο δὲ με {πὰ οὐδ᾽ 
ἀκράντοις ἐφάψατο ἔπεσι Ο. 1. 86. ἀκράν- 

τοῖς ἐλπίσιν Ρ. 8. 38, ἢ. Ρ]. ῥτο 508. 

μαθόντες δὲ --- ἄκραντα γαρύετον Ο. ὃ. 87. 

ἀκροθίνιον] ρ»!]. δες! οἱ ἐλ ΞῥοϊΪἠ ᾧχετο δὲ 
πρὸς θεόν, κτέατ᾽ ἄγων Τροίαθεν ἀκρο- 

θινίων Ν. 7. 41. πολλοῖς μὲν ἐνάλου, 

ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις 

ἀγλαίσας (Ξς. τὴν ᾿Αγροτέραν ἅμα θεὸν 
καὶ Δικτυνναν.) δέτ. 381. 

ἀκρόθϊῖς] ολοίοεςί ς«ροί!, ᾿νε {γος ᾿Ολυμ- 
πιάδα δ᾽ ἔστασεν Ἡρακλέης ἀκ' ρόθινα 
πολέμου Ο. 2. 4. τὰν πολέμοιο δόσιν 

ἀκρόθινα διελὼν ἔθυε Ο. 10. 57. 
ἀκ' ρόπολις] σογοβοϊῖΐς τεῦξαν δ᾽ --- ἄλσος 

ἐν ἀκροπόλει (-πόλι σουΐ. Θ΄. ῃγ.) Ο. 7. 49. 

ἄκρος) (ἄκρον τοο.: -ας, -ᾳ, -αν; -ἄν, -αις; 
ον δςς.: -οτάτῳ.) α. 1ἰ{. λέρλεεί Ζηνὸς 

ἐπ’ ἀκροτάτῳ βωμῷ Ο. 0. 70. ἀπ’ ἄκ'ρας 

26 ἀκτίς 

Ταινάρον 1. 6. τῆς ποδάϊαπὰ οὐ Ταἰπα- 

τοῦ Ρ. 4. 174. καὶ σκοπιαῖσιν [ἄκρ]α 

ὀρέων ὕπερ ἔστα (βϑυὺρρ. Μείηςϊε.) {τ. 

δ1α. 8. πατέρος ᾿Αθαναία κορυφὰν κατ’ 
ἄκραν ἀνορούσαισ᾽ ο» δε ἀΐρλεεί βανί οἱ 
Ο. 7. 80. Ριπιοῖ. νικαφόρον ἀγλαίαν 
ὥπασαν ἄκραις ἀρεταῖς Ο. 18. 1δ. ποτὶ 

Ὑραμμᾷ μὲν αὐτὰν στᾶσε κοσμήσαις 
τέλος ἔμμεν ἄκρον Ῥ. 9. 118. ἔστιν δ᾽ 

ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων, πρὶν 
τέλος ἄκ'ρον ἱκέσθαι 1. 4. 33. ἀμνάμονες 

δὲ βροτοί, ὁ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκ'ρον 
κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν 1. 7. 

18. ς. οἱ εἴπῃς, {ἐγεί, Πογεμιοςί, δαν] ες 

ἀκ'ρᾶν βαθμίδων ἄπο Ῥ. ὕ. 1. ἄκ'ρᾳ σὺν 

ἑσπέρᾳ Ρ. 11. 10. ἀ. τπιεῖ., ῥγὸ 5υ08., 

ῥεαΐ, ϑφιεη τίς ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ 

τε νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν ἀπέφυγεν; . 11. 
δῦ. ἔστι δ᾽ ἐν εὐτυχίᾳ πανδοξίας ἄκ'ρον 

Ν. 1. 11. ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς 
ἄκ'ρον ἀρετᾶς ἦλθον Ν. 6. 28. ε. ἀνῸ. 

ἦ γὰρ αὐτῶν μετάστασιν ἄκραγί --- θῆκε. 

(ϑΡΡ. 81:11.) Δ. 4. 40. 

ἀκ'ρόσοφος] δλέρλεοί 'ν τυϊτάονι στρατὸν 

μηδ᾽ ἀπείρατον καλῶν ἀκρόσοφόν τε καὶ 
αἰχματὰν Ο. 11]. 19. 

ἀκρότομος Ὁ] αὐνγηρὶ ἀκρο)τόμοι(ς πέ) 
τραισιί (βὰρΡ. ὅ516}}: ἸΙομοι 1.00 6].} {γ. 

ὁΙ1δΌ. 10. 
“Ακ'ρων] δέμον οἱ Ῥβδυπ)}8 οἱ Ἰζα πγατίηα 

καὶ ὃν πατέρ᾽ “Ακρων’ ἑκάρυξε Ο. ὅ. 8. 

ἀκ' ρωτήριον] λείρλε σεμνόν τ᾽ ἐπίνειμαι 
ἀκρωτήριον Αλιδος τοιοῖσδε βέλεσσιν 1. 6. 
16 ἈΠ] οἱ Κἄτοῃοβ δὲ ΟἸγτιρίαᾳ 0. 9. 7. 

ἀκτά] (ἀκτᾶς, -άἀν; -αἷς, -αἷσιν.) «. 5΄λογά 

Λερναίας ἀπ᾽ ἀκτᾶς (ἀπὸ τοῦ "Αργονυς. Σ.) 

Ο. 7. 38. “ἦρως ἐπ’ ἀκταῖσιν θορών᾽' 50. 

οὗ ἴακε Τιϊζοπῖς Ῥ. 4. 80. ἐν δὲ χειμῶνι 

πλέων Νείλου πρὸς ἀκτάν 1. 2. 42. ταςῖ,, 

πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσοιο πλούτον πάν- 

τες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν οἱ ἰῃς 
οἵεοϊ οἱ νυῖπο ἐγ. 124. 7. Ὁ. νυεν δαμὰ 

παρὰ δὲ τὰν εὔνδρον ἀκτὰν ἹἽἹμέρα Ρ. 

1. 219. ᾿Αχέροντος ἀκτὰν παρ᾽ εὔσκιον 

Ρ. 11. 21 βαθυκρήμνοισι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀκταῖς 

'Ἑλώρου Ν. 9. 40. 
ἀκτίς) (-ἰς, -ἶνος, -ἷἶνα, -ἰς; -ἶνες, -ἰνων, 



"“Ακτὼρ 

«ἴσιν, «-ἵνας) 4. γαγ, δεαῃη, οἰ μηβ α. 
οὗ (δ ϑ8ὶι0Ὺ ἔχει τέ μιν ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος 

ἀκτίνων πατήρ (ἰ. 6. Ἥλιος) Ο. 7. 70. 

ἀκτὶς ἀελίου --- ὦ μᾶτερ ὀμμάτων, ἄστρον 
ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον. Πα. 9. 

1: β. ἴων ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις 
ἀκτῖσι βεβρεγμένος ἁβρὸν σῶμα (δ8ς. 
"Ἴαμος) Ο. 6. δ. λαμπραὶ δ’ ἦλθον 

ἀκτῖνες στεροπᾶς Ῥ. 4. 198. Ῥ. τηςῖ., 

Παφηΐηρ δν]ίαηοα, γαδίαοε, σπέρμ᾽ -- 

ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβον δέξατο μοιρίδιον 

ἅμαρ (Ηδτπιαηπ: περ --- ὑμετέρας ἀκτῖνας 

ὄλβον, τῷ, -ον οοἀά.) Ῥ. 4. 2δ8. ’᾽Οολυμπίᾳ 
τ’ ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα 

σὺν ἵπποις Ρ. 11. 48. διὰ πόντον βέβακεν 
ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί 
Ι. 4. 42. τὰς δὲ Θεοξένον ἀκτῖνας πρὸς 

ὄσσων μαρμαρυζοίσας δρακεὶς ἐγ. 1283, 2. 

“Ακτωρ)] ἰαῖπεσς οὐ Μοηῃοϊεῖοϑ υἱὸν δ’ 

“Ἄκτορος --- Μενοίτιον Ο. 9. 69. 

ἀκόμων] ὠαυεῖεες ἀκύμονος ἐν πόντου 
πελάγει ἔτ. 1400. 10. 

ἄκων) (-οντι, -οντί(α); -όντεσσιν) 7αυεεΐη, 
ὁ᾽)αΠ!. α. τ. ἄκοντι Φράστωρ ἔλασε 
σκοπόν Ο. 10. 71. “οὐ πρέπει νῷν χαλ- 

κοτόροις ξίφεσιν οὐδ᾽ ἀκόντεσσιν --- τιμὰν 

δάσασθαι Ῥ. 4. 148. ἀκόντεσσίν τε 

χαλκέοις φασγάνῳ τε μαρναμένα (536. 

Κυράνα) Ρ. 9. 20. χερσὶ θαμινὰ βραχυσί- 
δαρον ἄκοντα πάλλων Ν. 8. 4δ. ἀπομνύω 

μὴ τέρμα προβαὶς ἄκονθ᾽ ὦτε χαλκοπά- 
ρᾳον ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν Ν. 7. 71. 

ἐφορμαθεὶς δ’ ἄρ᾽ ἄκοντι θοῷ, ἤλασε Λυγ- 

κέος ἐν πλευραῖσι χαλκόν Ν. 10. 69. Ὁ. 

τιοΐ, οὗ ροεῖζγ. οί. Ν. 7. ΤΙ. ἐμὲ δ᾽ 
εὐθὺν ἀκόντων ἱέντα ῥόμβον Ο. 18. 93. 

ἕλπομαι μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ ὡσείτ᾽ 
ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω Ρ. 1. 44. μάτηρ ἀκόν- 
τῶν (τ. θὉ. Ὁ. 

ἀλάθεια) (-εἰ(α), -εἰας, -εἰᾳ, -εἰαν, -εἰα) 
ἐγιδἢ ἃ. τελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ 

ἐν ἀλαϑείᾳ πετοῖσαι Ο. 7. 03. Οὐλυμπία, 
δέσποιν᾽ ἀλαθείας Ο. 8. 2. ὃ τ᾽ ἐξελέγχων 
μόνος ἀλάθειαν ἐτήτυμον χρόνος Ο. 10. δά. 

εἰ δὲ νόῳ τις ἐχει θνατῶν ἀλαθείας ὁδόν 

Ρ. 8. 108. οὔ τοι ἅπασα κερδίων φαίνοισα 

πρόσωπον ἀλάϑει᾽ ἀτρεκής (ν. 1. ἀτρεκές.) 

27 ἀλαός 

Ν. δ. 17. εἰ γὰρ ἦν ὃ τὰν ἀλάθειαν ἰδέμεν 
Ν. 7. 258. φυλάξαι ῥῆμ᾽ ἀλαθείας ( --- 

ἄγχιστα βαῖνον, “'χρήματα χρήματ᾽ ἀνήρ᾽᾿ 

(ἐτᾶς ϑρΡ. Βογρκ: ὁδῶν Ἡεογιβδηῃ.) 1. 

ἃ. 10. Ὀ. Ργο ρεῖβ. θυγάτηρ ᾿Αλάθεια 

Διός Ο. 10. 4. ἀρχὰ μεγάλας ἀρετᾶς, 
ὥνασσ᾽ ᾿Αλάθεια τ. 206. 

ἀλᾶθής] (-ἧς, -εἴ, -ἐα, «ἢ; -ἐστν, -ἐας) ἐγησ 
ὑπὲρ τὸν ἀλαϑῆ λόγον Ο. 1. 28. αὐδάσο- 
μαι ἐνόρκιον λόγον ἀλαθεῖ νόῳ Ο. 2. 92, 
γνῶναί τ᾽ ἔπειτ᾽ ἀρχαῖον ὄνειδος ἀλαθέσιν 
λόγοις εἰ φεύγομεν Ο. 6. 89. ἀλαθής 
τέ μοι ἕξορκος ἐπέσσεται ἀδύ- 

γλωσσος βοὰ Ο. 18. 98. ᾿Ισμήνιον δ᾽ 

ὀνύμαξεν, ἀλαϑέα μαντίων θῶκον ΡῬ. 11. 6. 

τὰς χρυσάμπυκας ἀγλαοκάρπους τίκτεν 

ἀλαθέας “ὥρας (Βοεοκῃ οχ Ηοβγυοῖ.: 

ἀγαθὰ σωτῆρας οοἀά.: ὅτι κυκλίσμῷ 
πάντα ποιοῦσιν. Ηςϑγοῖ.) ἔτ, 80. 6. ἀυδ., 

Ἡδσβγοΐ., 5. ν. ἀλαϑεῖς" οἵ μηδὲν ἐπιλανθα- 

νόμενοι ὡς Πίνδαρος. “1οτξ. τοοξς ἰταβί τσ 

δὰ ἔτ. 80. 6.᾽ ποξί. 516]}. ἔτ. 8381. ἔταρ. 

1αι τὸ δ᾽ ἀλαθὲίσ --- κατέστα φάος 

ῥέτ, 8831. 9. 

ἀλᾶλά] «. οὐϊά ον ἐν δὲ Ναίδων ἐρίγ- 
δονυποι στοναχαὶ μανίαι τ᾽ ἀλαλαί τ᾽ 
ὀὁρίνεται ἰπι ἔς Ὠϊοηγϑαῖο σξοβ Δ. ὦ. 18. 

δ. δαίε εν ὄφρα -- πεμφθεὶς ὑπὸ Τροίαν 
δορίκτυπον ἀλαλὰν Λυκίων τε προσμένοι 

καὶ Φρυγῶν Ν. 8. 600. ἢ ὅτε καρτερᾶς 
"Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν 

μυρίων ἑτάρων; (τῆς μάχης, διὰ τὰς ἐν 

αὐτῷ θορυβώδεις φωνάς. Σ.} 1. 1. 10. 

ς. Ῥζο ρεῖβ. κλῦθ᾽ ᾿Αλαλά, Πολέμου 

θύγατερ, ἐγχέων προοίμιον τ. 78. 1. 

ἀλἄλάζω] ογν οὶ ᾿Αθαναία --- ἀλάλαξεν 
ὑπερμάκει βοᾷ Ο. 7. 817. 

ἀλάλατός} δαίηε ον λίσσομαι νεῦσον 
Κρονίων, ἥμερον ὄφρα κατ᾽ οἶκον ὁ Φοίνιξ 

ὁ Τυρσανῶν τ’ ἀλαλατὸς ἔχῃ Ρ. 1. 12. 

ἀλάομαι] Ξἰναν ς. β6π., [γον νομάδεσσι 
γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται στρατῶν, ὃς 
ἀμαξοφόρητον οἶκον οὐ πέπαται τ. 106. 

1. ταςῖϊ., εὐφροσύνας ἀλᾶται (3ς. Ταηΐδ105.) 
Ο. 1. δ8. 

[(ἀλαός, δίίἃ Ἰαλαον ἀνδρὸς λί (5εἀ αἰ 
Ῥοβ5813.) (τ. 178. 8] 



»Ἀλάτας 

"Αλάτας)] α Ῥοτίαη ψμο ἀείεαϊεα ἐμὸ 
ϑιβυρθιάδὶ ἀπὰ Ῥςξοᾶπια πε οὗ (οσί πίῃ --- 

ὕμμιν δέ, παῖδες ᾿Αλάτα ἱ. ς. σοππιπίαη5 

Ο. 18. 14. ᾿Αλατί --- ΛαἸκεδαιμίον τ. δ. ἐ. 

ἄλγος] ρνίεί, οονέ ἱστᾶσιν ἄλγος ἐμφανές 
(8α. οἱ ἄγαν ἐν πόλεσι φιλοτιμώμενοι. ν. 1. 
ἣ στάσιν, ἄλγος) ἐς. 210. 

ἀλεγεινός] αἰείνδοςίηρ Κῆρες ὀλβοθρέμ- 
μονες μεριμναμάτων ἀλεγεινῶν ἔτ. 277 αὰ 

τ, 228. 
ἀλέγω] λεεὰ α. φοποίάεν, γεσλοι Ῥᾶ58. 

Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονται 

Ο. 3. 8. Ρ. λοποῖιν ἄΖεφυρίων Λοκρῶν 

γενεὰν ἀλέγων Ο. 11. 1. φαντὶ γὰρ ξύν’ 
ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας (Ηετ- 

τλᾶπη: συναλέγειν ςοαά.) 1. 8. 40. 

"Ἀλεῖος]) οἱ Εἰἰς κἀάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον, 
σπονδοφόροι Κρονίδα Ζηνὸς ᾿Αλεῖοι αἱ 

18. ΟἹγπιρίο ἐςϑᾶναι 1. 2. 24. 

γἌλεκτραι) 5ς. πύλαι. τε ΕἸεϊκίχατι ραΐς οὐ 
ΤΒοῦο5. τοιναγάβ Ρ]αϊδία τῷ μὲν (56. 

Ἡρακλεῖ) ᾿Αλεκτρᾶν ὕπερθεν δαῖτα πορ- 

σύνοντες ἀστοὶ καὶ νεόδματα στεφανώ- 
ματα βωμῶν Ι. 4. 6]. 

ἀλέκτωρ] οοολ, 65ρΡ. ἰρλΐηρ οοοῖ, ΘταΌ] 6 πὶ 

οἵ Ηἰϊπιογα τεά κεν ἐνδομάχας ἅτ᾽ 

ἀλέκτωρ συγγόνῳ παρ᾽ ἑστίᾳ ἀκλεὴς τιμὰ 
κατεφυλλορόησεν ποδῶν Ο. 12. 14. 

"Αλέξανδρος] ν. ἐτ. θα. Ὁ. 

"Λἀλεξιβιάδας) :οη οἱ Αἰεχίδιας ἱ. 6. 186 

ομαποίοοσ Κατγγβοῖοβ ᾿Αλεξιβιάδα, σὲ 
δ’ Ρ. δ. 48, 

"Αλεξίδαᾶμος] ἀςο. ἐο Βο μοὶ. ἂπ ἀποοβέοσ οἵ 
Το δἰ Κγαῖοβ ἕνϑ’ ᾿Αλεξίδαμος --- 
παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἄγεν 
Ρ. 9. 121. 

ἀλεξίμβροτος, -ον] εκίυΐηρ αϑείοίανιοξ ἰο 
μῖξιν ᾿Απολλωνίαις ἀλεξιμβρότοις -“-- 

πομπαῖς (50. αραίῃϑε {||π 658) Ῥ, ὅ. 9]. 

πελεμιζόμενοι ὑπ᾽ ἀλεξιμβρότῳ λόγχᾳ Ν. 
8. 80. 

ἀλέξω)] (ρί. ἄλαλκε) ιυαγὰ οἱ Γ τι ίγοπι τινι --- 
ἐθέλοντι δ’ ἀλέξειν Ὕβριν Ο. 18. 9. θάνα- 

τοντζἄλαλκε (ςοὐά. οοπίτα τηοίτ.: μόρον 

ἄλαλκε ςοπὶ. Μοιωτηβοη; θάνατον ὄἄλκε 

οοηὶ. Μα8α5.) Ο. 10. 108. φύτενέ οἱ θάνατον 

ἐκ λόχου Πελίαο παῖς" ἄλαλκε δὲ Χίρων Ν. 
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4. 60. ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀ[λἹ)έξων 

τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς (ἀ[ργΊήξων Π’; 

ἀέξων Π. ἱπ πιατρ.) Πα. 6. 10. 

᾿Αλέρα] πιοῖμπεν οἵ Τίγος ᾿Αλέρας υἱόν 
{τ. 294. 

"Αλευάδας)] ἀεεεεπάαη! οἱ Αἰδμας ν 
᾿Αλεναδανί Θρ. ὅ. 9. εἰ. Σ. Ν. 1. 108, 

᾿Αλευάδας εἴωθε Πίνδαρος καλεῖν τοὺς 

Θεσσαλούς. 

“Ἀλεύας) 5. οἱ Ηοτακῖο5. ἀπ κίηρ οἵ 
Ὑ ΒΘ ββαΙν ᾿Αλεύα τε παῖδες ἱ. 6. τῆς 

ΤἈΤΥ οἱ ΤΒοὰχ οἱ 1,ἀτί588, οὗ ἴῃς οδῃ 

ΑἸειαάαὶ Ρ. 10. ὅ. 

ἁλίβᾶτος, -ον] εἰεε ἵκοντο δ᾽ ὑψηλοῖο 
πέτραν ἀλίβατον Κρονίου Ο. 0. 64. 

ἀλϊερκής) τεα-γίνι, :6α-Παπλεὰ τάνδ 
ἁλιερκέα χώραν (5ς. Αἴγιναν.) Ο. 8. 28. ταί 

θ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι (ν. Ἐτἄ πεῖ, 

Ὁ ἃ Ρ, δ22.) Ρ. 1. 18. τὰν ἁλιερκέα 

᾿Ισθμοῦ δειράδ᾽ 1. 1. 9. 

ἁλιεύς Ὁ] {ἰσλεν ὲεβὲ., Σ. Τμεοοτγίς ὅ. 14}, 

φησὶ δὲ καὶ Πίνδαρος τῶν ἁλιέων αὐτὸν 

(-- Πᾶνα) φροντίζειν τ. 98, 
ἀλίθιος] ῥπνροςεῖεςς (Ὁ οἵ. ἈΝῊ., 5. ἃ 5., 

1101.) χόλος δ᾽ οὐκ ἀλίθιος γίνεται 

παίδων Διός Ρ. 8. 11. 

ἀἁλεία] (-ἰας, -ἰᾳ, -ἰαν.) «4. ἀγε, {6 
“φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶ 
θαμάκι παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνον᾽᾽ 

Ο. 4. 21. “ἀλλ᾽ ἤδη μὲ γηραιὸν μέρος 

ἁλικίας ἀμφιπολεῖ᾽᾽ Ῥ. 4. 167. θεόθεν 

ἐραίμαν καλῶν δυνατὰ μαιόμενος ἐν 

ἁλικίᾳ Ῥ. 11. 81. Ὅ. εβ8ρ. γομέλ, γομὲλ- 

πώμεςς κρέσσονα μὲν ἁλικίας νόον 

φέρβεται γλῶσσάν τε Ῥ. δ. 109. δέδορκεν 

παιδὶ τοῦθ’ ᾿Αγησιδάμου φέγγος ἐν 
ἁλικίᾳ πρώτᾳ Ν. 9. 43. εὐανθέ᾽ ἀπέπνευ- 
σας ἁλικίαν προμάχων ἀν’ ὅμιλον Ι. 7. 84. 
Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε --- ἀνεγειρέτω 
κῶμον 1. 8. 1. χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν 
ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, σὺν ἁλικίᾳ ἐν. 

128.1. πς«: γοιμ), γομὴρ πιῶ ὠκνπό- 

ρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ᾽ 

ἁλικίαν (ν. 1. βάλετ’ ἀλικίαν.) Ῥ. 1. 14. 

[21.8.1.] 4. ἔγαξ. Ἰκαϑ᾽ ἁλικίανί Θρ. δᾶ. ὅ. 

ἄἅλιΕ] «. δά). οἱ ἰλα φαριὲ αρὰ ἁλίκεσσι 
συμπόταις Ο. 1. 61. ὑμεναίων, ἅλικες 



ἅλιος 

οἷα παρθένοι φιλέοισιν ἑταῖραι ἑσπερίαις 
ὑποκουρίζεσθ᾽ ἀοιδαῖς Ρ. 8.17. Ὁ. ῥτο 803., 
ἑομιραηπίοης οὐ [δὲ ϑαμιὸ αρὲ ἄλιξιν -- 
σὺν ἄλλοις. Ῥ. 4. 187. θαητὸν ἐν ἄλιξι 

θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις Ρ. 10. δὅ8. 

ἄλλοισι δ᾽ ἅλικες ἄλλοι. Ν. 4. 91. ἅλικας 

δ᾽ ἐλθόντας οἴκοι τ᾽ ἐκράτει Νίσου τ’ ἐν 

εὐαγκεῖ λόφω Ν. δ. 48. ἁλίκων τῶ τις 

ἀβρὸν ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλε- 
κέτω μυρσίνας στέφανον Ι. 8. 66. 

ἅλιος) οἱ, ὃν ἰλε ξεα μετὰ κόραισι Νη- 
ρῆος ἁλίαις Ο. 2. 239. ἁλίαισιν πρύμναις 

Τήλεφος ἔμβαλεν Ο. 9. 172. ἁλίοιο γέ- 
ροντος ἐ. 6. Νογου8. Ρ. 9. 94. ἁλίῳ Πα. 

6. 149. ἁλίαι[ τ. 1404. 61 (25). ἁλίον 

δελφῖνος (τ. 1400. 16. ἐπ᾽ οἶδμ' ἅλιον ἔτ. 
221. 4. 

ἀλίπ'λακτος, -ον] ςεα-δεαίεη “τἄσδ᾽ ἐξ ἁλι- 
πλάκτου ποτὲ γᾷς"" ἱ. 6. Ὑεοτα. Ῥ. 4. 14. 

“Αλἱρόθιος) Ηαϊτοιπίοβ, {αἴμοσ οὐ ϑαπιοὸϑ 

οἱ Μαηϊΐηεα. Σᾶμος δ᾽ Αλιροθίον (ε Σ 

Βοροκῶ: σᾶμ’ ᾿Αλιρ(ρ)οθίου(ς) ςοάά.) 

Ο. 10. 720. 

ἅλις) ἐπ αδιάσηοα γινώσκομαι δὲ καὶ 
μοῖσαν παρέχων ἅλις Πα. 4. 24. 

Αλις) Εἰς νπεβίη τνθοβε ἐσγγίτοτυ 'γ88 
ΟΙἸγπιρία “ἐμὲ δ᾽ ἐπὶ ταχνυτάτων πό- 

ρευσον ἁρμάτων ἐς Αλιν" Ο. 1. 78. 

σεμνόν τ᾽ --- ἀκρωτήριον Αλιδος ἐμο 81} 
οἱ Κτοποβ Ο. 9. 7. στρατὸν μυχοῖς ἥμενον 
ἤΛλιδος Ο. 10. 33. 

ἁλίσκομαι) δε σαῤ[ινεά, ἰαλει: “Πέργα- 
μος ἀμφὶ τεαῖς, ἥρως, χερὸς ἐργασίαι- 

ἁλίσκεται Ο. 8. 42. πιεῖ., ἄνδρ᾽ ἐκ 
θανάτον κομίσαι ἤδη ἁλωκότα (Ες. 
ϑοδιαᾶ:; ἑαλ- οοἀά.) Ρ. 8. 57. 

ἀλϊτόξενος, -ον] ὠνονιρίηρ, οπε'ς [γἱδηάς 
ὀρθᾷ χερὶ ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν ἀλιτό- 
ξενον Ο. 10. θ. 

ἅλιτ' ρός] τι. Ρ]. ῥῬτο βυῦ8., γοηράοίηρ 
τὰ δ΄ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς 
δικάζει τις Ο. 2. 589. τῇ. Ὁ]. ῥὑτὸ 800 8., 

τυγοβάοονς αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ᾽ 

ἐπισπείρων ἀλιτροῖς Ν. 8. 39. 

ἀλκά] (-ἀ, -ἄς, -ᾷ, -ἀν; -αἱ) 4. ναΐοιν, δοτί- 

γαρε α. 5ἰπε., τόνδ’ ἀνέρα --- ὁρῶντ᾽ 
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ἀλκάν ἱ. ς. «1 οουτγαρο ἰπ μἰβ ρᾶΖο Ο. 9. 
111. τὸν εἶδον κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ Ο. 

10. 100. αἰδεσθέντες ἀλκάν Ρ. 4. 178. 

“Ὑγεύεται δ᾽ ἀλκᾶς ἀπειράντον᾽’ Ῥ. 9. 80. 

ὦ Τιμόδημε, σὲ δ᾽ ἀλκὰ παγκρατίον 
τλάθυμος ἀέξει Ν. 2. 14. κρίνεται δ᾽ ἀλκὰ 

διὰ δαίμονας ἀνδρῶν 1. ὅ. 11. πιεῖ., 

ἐμοὶ μὲν ὧν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος 

ἀλκᾷ τρέφει (οοπβίσυς υἱτἢ τρέφει οΥ 
καρτερώτατον ν. νοπ ἀογ ΜΏΒ], Μ. Ἡ., 

1964, 62.) Ο. 1. 112. ς. ρεη., δύνασαι δὲ 

βροτοῖσιν ἀλκὰν ἀμαχανιᾶν δυσβάτων 
θαμὰ διδόμεν ὀσεγαρα, εἰγεηρίδ αραΐηεὶ Ν. 

ἡ. 90. β. ρ]., υαΐίαπὲ αοἰΐοη5 ταὶ 

μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ σκότον πολὺν ὕμνων 

ἔχοντι δεόμεναι Ν. 7. 12. Ἰάλκαὶ δὲ τεῖχος 
ἀνδρῶν [ὕψιστον ἵστατ]αιί (ἀλκᾷ ΤΉ οοπ 

8Ρ. Σ.) Πα. ἢ. 87. Ρ. “5 τὰ δὲ καί 

ποτ ἐν ἀλκᾷ πρὸ Δαρδάνον τειχέων 

ἐδόκησαν Ο. 13. δὅὅ ς.ἰπ ροΠρἢταβίβ, ας. 

ξεπ., υαίογος... καί ποτε χαλκότοξον 

᾿Αμαζόνων μετ᾽ ἀλκὰν ἕπετό οἱ Ν. 8. 38. 
ἵστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν 

ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ 1. 
4. 835. ἀ. ίταξ. Ἰάλκὰν ᾿Αχελωίου 

κρανίον τοῦτο ζάθείον Πα. 21. 9. }εν 
ἀλκάνεοις φιλί τ. 8488. 

ἀλκᾶςεις] υνυαϊταπί ἀλκάεσντας Δαναοὺς 
τρέψαις Ο. 9. 72. ἀλκάεντας Ἡρακλέος 

ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τε Ρ. 8. 71. ἀλκάεσσά τε 

Παλλάδος αἰγὶς Δ. 2. 117. 
"Αλκἄθοος] 50η οἱ Ροΐορϑ, ἐπ νιιοβα πουσουτς 

βᾶπιο5 νογα ποϊὰ ἰῇ Μερᾶγα ἐπεί νιν 

᾿Αλκαθόου τ’ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν ᾿Επιδαύ- 
ρῷ τε νεότας δέκετο πρίν (Ττῖο. : ̓Αλκάθου 

οοἁ.} 1. 8. 01. 

"Αλκᾶϊδας) 0» οἱ Αἰλαίος ἱ. 6. Απιρδὶ- 
ἔγγο π᾿ ᾿Αλκαίδαί Πα. 20. 4. Ρ]. Ῥτὸ 
βίη., Ἡρακλέης, σεμνὸν θάλος ᾿Αλκαιδᾶν 

Ο. 0. θ8. ἐε8ξ., ν. ἔτ. 291 οὐ Ηοτγακὶς9, 

ἄλκαρ] ἀείσηοε, ῥγοϊεολίοη ταχὺ δ᾽ 
ἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ πρῴραθε, χοιράδος 

ἄλκαρ πέτρας Ρ. 10. δῶ. 

"Αλκὶμέδων] 50η οἱ ΙΡΒίοη οἱ Αἰρίπα, οἱ {86 
οἶδ ΒΙερϑίδᾷαὶ, νἱοῖοτ ἰῃ Ὀονδ᾽ ᾿ντοβϑεϊησ 

δὲ Οἰγπιρία ᾿Αλκιμέδοντα δὲ πὰρ 
Κρόνου λόφῳ θῆκεν ᾿Ολυμπιονίκαν Ο. 8. 
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11. ᾿Αλκιμέδων νίκαν τριακοστὰν ἑλών 
Ο. 8. θ0ῦ. 

᾽᾿Αλκῖμίδας) 580π οὐ ὙΒεοη οὐ Αἰρίπα, οἱ {πε 
οἶδη Βαββί αὶ, νίςογ πῃ Ῥουβ᾽ τοι! πε 

δῖ Νεπίθαὰ τεκμαίρει καί νυν ᾿Αλκιμίδας 

τὸ συγγενὲς ἰδεῖν Ν, 6. 8. ᾿Αλκίμιδᾶ 
(Ηατγέυηρ, πιεῖ. στ. : ̓Αλκιμίδας οοἀά.) Ν, 

0. θ0. 

ἄλκϊμος) υαϊέαμ!, ὄγαυε Διὸς ἄλκιμος 

υἱὸς Ἡδγακ]ο5 Ο. 10. 44. καὶ τίς ἄνδρας 

ἀλκίμους δαίμων ἀπ᾽ Οἰνώνας ἔλασεν Ν. 

8. 1δ. ἦ τιν’ ἄγλωσσον μέν, ἦτορ δ᾽ 
ἄλκιμον, λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει 

Ν, 8, 24, ἐπεὶ δ᾽ ἄλκιμον νέκυν ἐν τάφῳ 
πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν Πα. 6. 98. 

᾿Αλκμάν] 50η οὗ Ατηρβίαγθιβ, οὔθ οἵ (ῃς 
Ερϊρομποὶ “θαέομαι σαφὲς δράκοντα 

ποικίλον αἰθᾶς ᾿Αλκμᾶν᾽ ἐπ’ ἀσπίδος νω- 

μῶντα πρῶτον ἐν Κάδμου πύλαις᾽᾿ Ρ. 8. 

40. χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς ᾿Αλκμᾶνα στεφά- 
νοισι βάλλω --- γείτων ὅτι μοι καὶ κτεάνων 
φύλαξ ἐμῶν ὑπάντασεν ἰόντι γᾶς ὀμφαλὸν 
πὰρ ἀοίδιμον (υπεχρίαϊηε4) Ῥ. 8. δ7. 

᾿Αλκμᾶνίδαι) «ΑἸκν»παἰοηάαί ἀὰ ΑἸΠοπίαπ 

οἴδῃ ᾿Αλκμανιδᾶν εὑρυσθενεῖ γενεᾷ 
Ῥ. 7 ὃ, 

"Αλκμήνα] (᾿Αλκμάνα μαϑ5ὲπι 5οσί ρϑὶξ Θ τσ.) 

νέα οὐ ΑπιρΒϊΐσγοη, τποΐποσ οὗ Ἡογακ] 68 

δηὰ ΙρΡΒΐΚ]65 ᾿Αλκμήνας κασίγνητον 

νόθον --- Λικύμνιον Ο. 7. 27. ᾿Αλκμήνας 

θ᾽ἑλικογλεφάρον Λήδας τε Ρ. 4. 172. τέκε 
οἱ (-- ᾿Αμφιτρύων!) καὶ Ζηνὶ μιγεῖσα 

δαίφρων ἐν μόναις ὠδῖσιν ᾿Αλκμήνα δι- 
δύμων κρατησίμαχον σθένος υἱῶν (ν. 1. 
᾿Αλκμάνα) Ῥ. 9. 88. γνναῖκας, ὅσαι 

τύχον ᾿Αλκμήνας ἀρήγοισαι λέχει Ν. 1. 49. 
Ζεὺς ἐπ᾽ ᾿Αλκμήναν Δανάαν τε μολὼν Ν. 

10. 11. (Θήβα) ἐν καὶ τὸν ἀδείμαντον 
᾿Αλκμήνα τέκεν παῖδα 1. 1. 12, υἱὸς 

᾿Αλκμήνας 1. 4. δδ. ᾿Αλκμήνας τέκος 1. θ. 

80. ᾿Αλκμήνας σὺν υἱῷ {τ. 172. 8. 
ἀλκτήρ) λεῖβεν ἀραϊπεί, Ὀγοίδοίον [γον α. 

ἔεπ. ᾿Ασκλαπιόν, ἦροα παντοδαπᾶν 
ἀλκτῆρα νούσων Ρ. 83. 1. 

᾿Αλκῦὕονεύς] ἃ κβ'δπὲ 5141 Ὀγ Ἡσγακ]εβ δηὰ 
Τεϊασηοπ (Ἡρακλέης) σὺν ᾧ ποτε 

Τροίαν κραταιὸς Τελαμὼν πόρθησε καὶ 

ἀλκυών])] λαίοσνοι δινά 

ἀλλά 

Μέροπας καὶ τὸν μέγαν πολεμιστὰν 
ἔκπαγλον ᾿Αλκυονῆ Ν. 4. 27. πέφνεν δὲ 
σὺν κείνῳ Μερόπων ἔθνεα καὶ τὸν βου- 

βόταν οὔρει ἴσον Φλέγραισιν εὑρὼν 
᾿Αλκυονῆ (Ξς. Ἡρακλέης.) 1. 0. 88. 

ἰεϑῖ., Σ δὰ ΔΡ. 

Ἐποά., 1. 1088, οοποογίηρ 1πΠ6 παϊογοη 

Ὀἱγὰ παΐ ἐοτγοϊοϊὰ οαὶπὶ ἕοσ [ᾶϑοὸη δηὰ 

τὰς Ατροηδυῖϊβ εἴληφε δὲ τὰ περὶ τῶν 

ἀλκνόνων παρὰ Πινδάρον ἐκ Παιάνων᾽" 
εὐλόγως δὲ ὄσσαν εἶπε τὴν τοῦ ἀλκυόνος 
φωνήν. ὑπὸ γὰρ Ἥρας ἦν ἀπεσταλμένη, 
ὥς φησι Πίνδαρος (τ. 62. 

ἀλλά] Α. ποῖ οοπιδίηοδ τἱϊὰ δποῖποῦ 
Ῥαγσέϊοϊοθ. 

Ἵ, (οονίηρβ ἃ παοῇ. ϑβοπίθηςθ, οἷδιιβε; 

οἸατι γί ἃ ῥσονίοιιβ ἀθβῃΐδὶ οὐ χθόνα 

ταράσσοντες -- οὐδὲ πόντιον ὕδωρ 

ἀλλὰ --- ἄδακρυν νέμονται βίοτον Ο. 2. 

θὅ. κόρος, οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰ 
Ο. 2. 96. οὐδ᾽ ἔλαθ’ Αἴπυτον ---. ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
Πυθῶνάδ᾽ ---ὀ ᾧῷχετ’ ἰὼν Ο. 6. 87. ἐκέ- 
λευσεν --- μὴ παρφάμεν, ἀλλὰ Κρόνον σὺν 
παιδὶ νεῦσαι Ο. 7. 017. οὐκ ἄτερ παίδων 

σέθεν, ἀλλ᾽ ἅμα Ο. 8. 46. εὔχομαι --- μὴ 

θέμεν, ἀλλ’ Ο. 8. 87. οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν 
Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε 

δαῖτας. ἀλλὰ πάντων ταμίαι ἔργων ἐν 
οὐρανῷ Ο. 14.9. σὺ δύναται νήπιοι κόσμῳ 

φέρειν ἀλλ᾽ ἀγαθοί Ρ. 8. 88. μή τινα λειμό- 

μενον --- μένειν ---- ἀλλ᾽ Ῥ. 4. 1δθ0. ὃς οὐ --- 

ἀφίκετο --- ἀλλ᾽ Ῥ. δ. 80. κατέκλασε γὰρ 
ἐντέων σθένος οὐδέν" ἀλλὰ κρέμαται Ῥ. ὃ. 

84. οὐ θεῶν ἄτερ, ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν Ρ.ὅ. 
16. οὔθ᾽ --- ἐφίλησεν ὁδοὺς οὔτε δείπνων --- 

τέρψιας ἀλλ᾽ Ῥ. 9. 20. τὸ δὲ μόρσιμον οὐ 

παρφυκτόν --- ἀλλ’ ἔσται χρόνος οὗτος 

Ῥ. 13. 830. οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ 

τοῦτον κατακρύψαις ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐόντων 
εὖ τε παθεῖν Ν. 1. 83. οὐ λαθὼν --- -Ἥραν--- 
ἐγκατέβα, ἀλλὰ θεῶν βασίλεα Ν. 1. 89. 
οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ’--- ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσας 

ὁλκάδος ---, γλυκεῖ᾽ ἀοιδά, στεῖχ᾽ Ν. ὃ. 2. 
εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος, Ζεῦ πάτερ, 

ἀλλὰ κελεύθοις ἁπλόαις ζοᾶς ἐφαπτοίμαν 

Ν. 8. 86. οὐδὲ Κρονίων --- στείχειν 

ἐπώτρυν᾽, ἀλλὰ φείσασθαι κελεύθου Ν. 9. 



ἀλλά 

20. δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει πάσαις ἑτέων 

περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ 

ἴσον, ἀλλ᾽ ἐναμείβοντι Ν. 11. 42. σαφὲς 
οὐχ ἕπεται τέκμαρ' ἀλλ᾽ ἔμπαν μεγα- 
λανορίαις ἐμβαίνομεν Ν. 11]. 44. οὐ γὰρ 

ἦν πενταέθλιον, ἀλλ’ ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἔργματι 
κεῖτο τέλος 1. 1. 2060. οὐδέ ποτε --- ὑπέ- 

στειῖλ᾿ Ἰστίον ---- ἀλλ᾽ ἐπέρα 1. 2. 41. οὐ 
γὰρ φύσιν ᾿Οαριωνείαν ἔλαχεν: ἀλλ᾽ 
ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι 1. 4. δ0. σφετέρας δ’ οὐ 
φείσατο χέρσιν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς 
Ἡρακλέης ἀλλ᾽ Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον 

(νῦν ἄρχεται τῶν ἐπὶ μέρους, ἀκριβῶς τὸ 

ὅλον προεκθείς. Σ.}1. 6. 86. τὸν μὲν οὐδὲ 

θανόντ᾽ ἀοιδαὶ τέλιπον, ἀλλά οἵ 1. 8. δ7. 

οὕνεκεν οὔ σε παιηόνων ἄδορπον εὐνά- 
ξομεν ἀλλ’ ἀοιδᾶν ῥόθια δεκομένα κατερεῖς 

Πα. 6. 128. ἔριν οὐ παλίγλωσσον ἀλλὰ 

δίκας ὁδοὺς πίισ)τὰς ἐφίλη[σ.]ν Παρθ. 2. 

604. οὐ κό]ρῳ ἀλλ’ ἀρετᾷ (ας Σ 5υρρ. 

1.οὉς}.} ἐς. 169, 1δ. 
2. νἡτπουΐ ρῥτγεοράϊηρ περϑῖξνε; πιοάϊ- 

{γίηρ ἃ Ῥσγενίοιιϑ βἐδίαπιοπέ ἃ. ἀλλ᾽ 

αἷνον ἐπέβα κόρος Ο. 2. 9δ. ἀλλ’ οὐ καλὰ 
δένδρε᾽ ἔθαλλεν χῶρος Ο. 8. 38. ἀλλά μιν 

οὐκ εἴασεν Ο. 7. 61. οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον -- 

ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀνάταν ὑπεράφανον 
ὦρσεν Ῥ. 2. 28. ἀλλ’ οὐδὲ ταῦτα νόον 

ἰαίνει φθονερῶν Ῥ. 2. 89. ἀλλ᾽ ἐπεὶ Ρ. 8. 
88. ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφίᾳ δέδεται Ῥ. ὃ. δ4. 

“οὐδ᾽ ἀπιθησέ νιν, ἀλλ᾽ ᾽᾿ ῬΡ. 4. 86. οὐδὲ 

κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾧχοντ᾽ ἀγλαοί 
ἀλλ᾽ ἅπαν νῶτον καταίθυσσον Ρ. 8. 83. 

ἀθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν ἔν θ᾽ 
ἁμέραις ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον. ἀλλ᾽ ἐν 
ἕκτᾳ Γ. 4. 133. "ἔσομαι τοῖος" ἀλλ᾽ ἤδη 

Ῥ. 4. 167. ἀλλ᾽ ἤδη τελευτὰν κεῖνος 
αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν Ρ. 4. 310. 
σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. ἀλλ᾽ ὅταν αἴγλα 

διόσδοτος ἔλθῃ Ρ. 8. 96. ἀλλὰ χρονίῳ σὺν 
"Ἄρει πέφνεν τε ματέρα Ρ. 11. 86. [ὅἅτᾳ 
ςοὐά.: ἀλλ’ οοπὶ. Βοροκη. Ῥὶ 11. δδ.] 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων 
ἐρρύσατο Ῥ. 12. 18. εὗρεν θεός ἀλλά νιν 

εὑροῖσ’ ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, ὀνύμασεν 

κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον Ρ. 12. 22. ἀλλά τι 
προσφέρομεν ἕμπαν ἢ μέγαν νόον ἤτοι 

31 ἀλλά 

φύσιν ἀθανάτοις Ν. 0. 4. ἀλλὰ τὸ μόρσιμον 

ἀπέδωκεν Ν. 1. 44. ἀλλά χαλκὸν μυρίον 

οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν Ν. 10. 4δ. ἀλλ’ οὔ 

νιν φλάσαν Ν. 10. 68. ἀλλὰ βροτῶν τὸν 
μὲν κενεόφρονες αὖὔχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον 

Ν. 11.29. ἀλλ᾽ ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ 

μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας ἱ. 1. 14. ἐν 

ὕπνῳ γὰρ πέσεν ἀλλ’ ἀνεγειρομένα χρῶτα 

λάμπει 1. 4. 38. ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φα- 

τόν" ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὅπασ- 
σεν ἐκ χειμῶνος 1. 1. 87. ἀλλ᾽ ἐμοὶ δεῖμα 

μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπανσε μέρι- 

μναν 1. 8. 11. ἀλλ’ οὔ σφιν ἄμβροτοι 

τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες 1. 8. 80. 

(θεῖο Ποαϊοὰ οὐ ἐπε ννᾶνοβ,) ἀλλ᾽ ἁ 
Κοιογένης ὁπότ᾽ --- ἐπέβα νιν, δὴ τότε 

τέσσαρες --- ἀπώρουσαν «“--- κίονες ἔτ. 

88. 8. ὄλβον ἐγκατέθηκαν ---. ἀλλὰ --- 

Ἱἐπέπεσε μοῖρα Πα. 2. θ8. ἀλλ᾽ οὔτε ματέρ᾽ 
ἔπειτα κεδνὰν ἔιδεν οὔτε Πα. 6. 106. ἀλλά 

μιν Κρόνου παῖδες -- ἔκρυψαν Πα. 8. 72. 
σῶμα δ᾽ ἐστὶ θνατόν. ἀλλ᾽ ᾧτινι μὴ λιπό- 

τεκνος σφαλῇ πάμπαν οἶκος ---, ζώει 

Παρθ. 2. 16. (α ἀοδορὅοη οὗ ἴμοβε τμδὲ 
ἂἀο ποῖ ἴονα Τδοοχθηοβ,) ἀλλ᾽ ἐγὼ -- 
τάκομαι ἔτ. 128. 10. Ρ. ψοσα δὰ 

αυδ)! Ποδίίοη ρσγονίαοβ ἃ οἰϊπιαχ, οἱ. 8. 

Ῥ. ἱπέτα. ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι 

φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις ---, 
Περσεὺς δ᾽ ἐν "Ἄργει, Κάστορος δ᾽ αἰχμὰ 

Πολυδεύκεός τ᾽ ἐπ’ Εὐρώτα ῥεέθροις. ἀλλ᾽ 

ἐν Οἰνώνᾳ 1. ὅ. 84. ς, δ᾽ ΠΡΙῪ ἱπίγο- 

ἀυσίηρ 4 εν αἰξυάε ἀλλ᾽ ὧτε παῖς 

ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς Ο. 10. 80. 
ἀλλ’ ὅτ’ Αἰήτας --- ἄροτρον σκίμψατο Ῥ. 
4, 224, ἀλλ᾽ εὔχεται Ρ. 4. 293. 

3. ἰηαιτοάυςίηρ ἱπιρογαῖίνο, βί πηι. 8. 

ἐππροσϑῖνε ρσοροσ. ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ 
φόρμιγγα πασσάλου λάμβαν’ Ο. 1. 17. 

ἀλλ᾽ὦ Κρόνιε παῖ Ρέας, -- εὔφρων 

ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον 

λοιπῷ γένει Ο. 3. 12, ἀλλὰ Κρόνον παΐ, -- 

Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ’ ἕκατι 
τόνδε κῶμον (ν. 1. ἀλλ᾽ ὦ.) Ο. 4. 6. ὦ 

Φίντις, ἀλλὰ ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιό- 

νων Ο. 6. 22. ἀλλ’ ὦ Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν 
᾿Αταβυρίου μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου τε- 



ἀλλά 

θμὸν Ο. 7. 81. ἀλλ᾽ ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ᾽ 

᾿Αλφεῷ ἄλσος, τόνδε κῶμον καὶ στεφανα- 
φορίαν δέξαι Ο. 8. 9. ἀλλὰ νῦν ἑκατα- 

βόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων Δία τε φοινι- 
κοστερόπαν σεμνόν τ᾽ ἐπίνειμαι ἀκρωτή- 

ριον ἔΑλιδος Ο. 9. δ. ὦ Μοῖσ᾽, ἀλλὰ σὺ 

καὶ θυγάτηρ ᾿Αλάθεια Διός, ὀρθᾷ χερὶ 

ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν Ο. 10. 8. ἀλλ᾽ 
ὅμως, κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος, μὴ 
παρίει καλά Ρ. 1. 88. “ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον 
μόναρχον καὶ θρόνος, --- τὰ μὲν ἄνευ 

ξυνᾶς ἀνίας λῦσον᾽᾽ Ρ. 4, 162. ἀλλ᾽ ἐπέων 

γλυκὺν ὕμνον πράσσετε Ν. 9. 8. ἀλλ᾽ 

ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ᾽, ἀνὰ δ’ αὐλὸν 
ἐπ᾽ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυ- 

φάν Ν. 9. 8. ἀλλ’ ὅμως εὔχορδον ἔγειρε 

λύραν Ν. 10. 21. ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε᾽ 

βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν εἰσιδέτω 
θανόντ᾽ 1. 8. 85. ΡΒ. 'ννδοτα 186 ἰπιρε- 

ταῖϊνα ἀσποῖαβ ἃ οἰϊτηᾶχ. οἵ. 20 βυρσα 

ἀπὸ Τανγέτοιο μὲν --- Σκυρίαι δὲ ---. ὅπλα 

δ’ ἀπ’ Ἄργεος, ἅρμα Θηβαῖον, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τᾶς ἀγλαοκάρπον Σικελίας -“---- ματεύειν 

(ἀλλά οπ;. ςοἀά. Αἰμποηδεὶ.) {τ. 106. 6. 

ς. ποτα ἔπθ ἰο]οινίηρ 8οηΐθηοθ 85 

ἱπιρογαξῖνα ἔοσγοβ “ἀλλὰ τούτων μὲν 

κεφάλαια λόγων ἴστε. λευκίπππων δὲ δόμους 

πατέρων --- φράσσατέ μοι σαφέως. Ρ. 4. 

110. οἴ.1. 8.8δ6. ἁ. ἰπίτοάμοίηξρ ἃ ιν] ϑἢ, 

Ῥταᾶγος ἀλλὰ σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκά- 
μῆνον περᾶσαί νιν ἀτρώτῳ κραδίᾳ (Ὀ 8- 
Βεη: περάσαι σὺν οοἀά.) Ν. 11. 9. ἐλαύ- 

νεῖς τὶ νεώτερον ἢ πάρος; ἀλλά σε πρὸς 

Διός, ἱπποσόα θοάς, ἱκετεύω, ἀπήμονα εἰς 

ὄλβον τινὰ τράποιο Πα. 9. 7. 

4, ἴῃ νᾶτὶουβ ΤΌΠΟΥ ι1568. ἃ. ἰῃῖσο- 

ἀυοίηρ 5βίδίειηοης οἱ ἱπῖθπί Ὁν ροεῖ 

ἀλλ᾽ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν ἀνεγείροντα 
φράσαι Ο. 8. 74, οἵ. Ρ. 4. 141. ἀλλὰ -- 
πάνδοξον Αἰολάδα σταθμὸν υἱοῦ τε 

Παγώνδα ὑμνήσω Παρθ. 2. 6. Ὁ. ἴη- 

ττοάδυοσίης οτδουϊαῦ υἱέογαποο "ἀλλὰ 

μιν ποταμῷ σχεδὸν μολόντα φύρσει᾽' 
(εοουείοποτι οσϑοῦϊδ Ῥσορτίααιη ϑρτιονὶςξ 

Β]455.) Πα. 2. 73. ς. ἐο]ονήπρ ἃ τῇδ- 

τοσίςαὶ φυοϑίίου “τά κέ τις ἀνώνυμον 

γῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν ---; 
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ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεται" 

Ο. 1. 84. τί κομπέω παρὰ καιρόν; ἀλλά με 
Πυθὼ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει Ῥ. 10. 4. 

Β. σοπιρουπάεα νἹ οΥμογ ρατγείο 68. 

1. ἀλλὰ γάρ, ἀλλὰ --- γάρ. ἃ. ΜΝ ΏΘΓΟ 

Βοῖΐῃ Ῥαγῆοϊθϑ ῥσγόβοσνα τμοῖγ οὔ ρίῃαὶ 

ἴοτοθ: γε οἵγιξςὀ ἀλλὰ παρθένοι γὰρ --- 

τοῦτον ἔσχετε τεθμόν, κλῦτε νῦν Πα. 6. 
68, ς΄. Ο. 4. 1Π΄., Μὴ. οὐ Ἐυτ., δεῖ. 
138.ι6. ΡΒ. επιρμαϑίβιηρ ἃ πιαὶπ ροὶπε ἰῇ 
οοπίγαθε ἴο ῥγοοοάϊης: γε εἰ δὲ δή 

τιν᾽ ἄνδρα θνατὸν ᾽Ολύμπου σκοποὶ ἐτί- 

μασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος: ἀλλὰ γὰρ 
καταπέψαι μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη 
Ο. 1. 58. οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖον 

γεγενημένον. ἀλλ᾽ ἐν κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ 

Ο. 6. 88. “ἀλλὰ γὰρ νόστον πρόφασις 
γλυκεροῦ κώλνεν μεῖναι'᾿ Ῥ. 4. 83. χαλκέῳ 
τ᾽ !Αρει ἅδον. ἀλλ᾽ ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ 

τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν 

ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν 1. 4. 16. (8π 

Θηυπιογαϊίομ οὐ ἐπ ρ]ογίοβ οὐ ΤῊΘΌ685,) 

ἀλλὰ παλαιὰ γὰρ εὕδει χάρις (ν. Βομδάεν. 
2085) Σ. 7. 16. ς. οτηρπαξίδίηρ ἃ 

πιαχῖπι, Ὀγεακίηρ οἵέ παγγαῖϊνο. ἀλλὰ 

κοινὸν γὰρ ἔρχεται κῦμ᾽ ᾿Αίδα Ν. 7. 80. 
ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα 
ἔργῳ Ν. 7. δῶ. ἀ. ίτας. ἀἸλλὰ γὰρ τί 
ἔτ. θθ8. 11. 
2. ἀλλά τοι, ἀλλὰ --- τοι! δἰ ΡΒ ΔΕο, 

γεΐ ἀλλά τοι ἤρατο τῶν ἀπεόντων 
Ρ. 8. 19. ᾿᾿ἀλλ’ ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν 

αἵρεσιν παρδίδωμ᾽"" Ν, 10. 82. ἀλλ᾽ 

“Ὅμηρός τοι τετίμακεν δι᾿ ἀνθρώπων Ι. 4. 
871. 
3. ἀλλὰ --- μέν: ορροβίηρ '᾿νῆαδξ ργεςβάβ. 

ἀλλ᾽ ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ματρὶ 
Ρ, 8. 71. 
4. ἀλλ᾽ ἧ. ἀλλ’ ἢ μακ[ρ]ότερον τ. θα. «. 

5. ἀλλὰ --- γε. ἀλλ’ ὅ γε Μέλαμπος οὐκ 
ἤθελεν Πα. 4. 28. 
Ό. α. ἔγαᾷξ. ἀλλ’ οἷος ἄπλατον κεράϊζε ἔτ. 
938 ἀλλὰ θαυμάζω {τ. 122. 1. Ρ. ἀυῦ. 
[ἀλλὰ καὶ (εοὐϊ. Ηστπιᾶπη; ἅμα οοὐἀά, 

οσοπέγα τποῖσ) Ο. 1. 104. [ἀλλὰ (ςοἀά. 

οοηέγα τιοξ.: ἄνα Καγδβεῦ; ἄγε Νίαδϑ8.) 

Ο. 18. 114. [ἢ πόντον κενέωσιν ἀλλὰ 



ἄλλᾳ 

πέδον (ςοἀὰ. ίοη. ΗΔ]. οσοπέζα πιοῖσ.: 

(5) ἂμ Ηονγπιδηπ.) Πα. ϑ. 16.) ο. μὲν --- 
ἀλλά ν. μέν. 

ἄλλᾳ] ἐν ἀποίλεν σαγ Μοῖσα, τὸ δὲ τεόν, εἰ 
μισθοῖο συνέθεν παρέχειν φωνὰν ὑπάρ- 

γυρον, ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ ταρασσέμεν (Ηεγπο: 
ἀλλὰ χρὴ ταρασσέμεν οοἀὰ.) Ῥ. 1]. 42. 

ἀλλάλους] εαο; οἰδέν τοὶ μὲν ἀλλάλοισιν 
ἀμειβόμενοι γάρνον Ῥ. 4. 98. γάμον 

γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι μεῖξαι Ῥ. 4. 228. 
ἀλλᾶλοφονία) νηεγάεν αἱ οη6 ἀποίλον' 5 

μαπᾶς ᾿Ερινὺς ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλο- 

φονίᾳ γένος ἀρήιον Ο. ὃ. 42. 
ἀλλδλοφόνοι) {δαὶ ηιενάδεεά εαοὴ οἱ αν 

ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας ἑνὶ σφίσιν 

αὐτοῖς 5.. Οἷοβ δἀπὰ ἘρὨϊαΙες8 ἐγ. 168, 

ἀλλάσσω)] ολαπξο, ἰπίτδηβ. πιοά., αἰΐεγηαίδ 

ἀρχαῖαι δ᾽ ἀρεταὶ ἀμφέροντ᾽ ἀλλασσόμεναι 
γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος ἱ» αἰεγηαίε βεηπόγα- 

ἐΐοης Ν. 11. 88. οἱ. 1. 8. 18. 

ἀλλοδᾶπός] [ογεῖρηι, οἱ ανοιὴεν ἰαπά “ἀλ- 
λοδαπᾶν --- γνυναικῶν᾽" Ρ. 4, 80. ἐν ἀλλο- 
δαπαῖς --- ἀρούραις Ῥ. 4. 284. πιεῖ., 

θυμέ, τίνα πρὸς ἀλλοδαπὰν ἄκραν ἐμὸν 

πλόον παραμείβεαι; Ν. 8. 26. τ. Ρ]. ὕτοὸ 
8:08. θαμὰ δ᾽ ἀλλοδαπῶν οὐκ ἀπείρατοι 

δόμοι ἐντί Ν. 1. 22. 
ἄλλοθι] εἰΞειυλενα 
ἔχω; Πα. 4. 48. 

ἀλλοῖος) οἱ αἱῥίενεη! ἰπᾶὰς αἴσαγθ σἰϊὰ 
δηοίμος ἀλλο-ννοτα. ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖαι 

διαιθύσσοισιν αὖραι Ο. 7. 9δ. ἄλλον 

ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν Ῥ. 8. δ0. ἄλλοτε 
δ᾽ ἀλλοῖαι πνοαὶ ὑψιπετᾶν ἀνέμων Ῥ. 8. 
104. ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖος οὖρος πάντας 

ἀνθρώπους ἐπαίσσων ἐλαύνει 1. 4. ὅ. 

ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖα φρόνει ἀκε} αἰ εγεν! νιοοὰς 
ἴον αἰ ίενεηί πες τ. 48. ὃ. ἔτδῃ. 

ἄλλοτε δ’ ἀλγλοϊαι περι (ϑρΡ. "κοῦ ο}.) 

Θο. 4. 7. 

[ἄλλος -- ἠλεός, ἀὲείγαμρὴ! φθονερὰ δ᾽ 
ἄλλος ἀνὴρ βλέπων (Τοῦ οἷ, 5πε}1: ἄλλος 
οοἀά.) Ν. 4. 89. 

ἄλλος] (ος, -ῳ, -ον; -οἱ, -ῶων, -οιἱσίι), -ους: 

-ας, -α, -αν; -αἱ, -ἂν, «αἷς: -ο, -ου, -Ο; 

κα, -ῶὧν͵, -οιἱς, -α) 

Α. δά). 1. οἰμεν, αποίδεν, ορροβοά ἴο 

ΒΙαίετ, Ριπάλγ- "1 οχίοου 

“'᾿μέγαν ἄλλοθι κλᾶρον 

ἄλλος 

Ῥτεςεάϊηβ. ἃ. ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει 
παλιντράπελον ἄλλῳ χρόνῳ Ο. 2. 87. 
ἄλλον αἵἴνησεν γάμον Ρ. 8. 13. ἕλκεα 

ῥῆξαν --- τὰ μὲν ἀμφ’ ᾿Αχιλεῖ νεοκτόνῳ 
ἄλλων τε μόχθων ἐν πολυφθόροις ἁμέραις 

Ν. 8. 31. οὐκ ἔστι πρόσωθεν θνατὸν ἔτι 

σκοπιᾶς ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν (ἰ. ε. 

ὑψηλοτέρας) Ν. 9. 47. Ῥ. -- ἄλλος 

τις. σφόδρα δόξομεν δαίων ὑπέρτεροι 
ἐν φάει καταβαίνειν: φθονερὰ δ᾽ ἄλλος 
ἀνὴρ βλέπων (ἄλλος ςοηϊ. [00 6].) Ν. 4. 

39. ς. οσοτηρὶησά νἱῖῃ οἵπεσ δα]. 

μηκέτ᾽ ἀελίου σκόπει ἄλλο θαλπνότερον ἐν 

ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον Ο. 1. 6. ἄλλαι δὲ 

δύ᾽ --- ἐγένοντ᾽ ἔπειτα χάρμαι Ο. 9. 8θ. 

κεραυνοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει 
χερὶ 1. 8. 84. ἁ. -- πᾶς ἄλλος. 

ἄνθεμα -- φλέγει, τὰ μὲν χερσόθεν ---, 

ὕδωρ δ᾽ ἄλλα φέρβει Ο. 2. 18. ἄλιξιν --- 

σὺν ἄλλοις Ρ. 4. 187. τὰ δ ἄλλαις ἁμέραις -- 

φάσομαι Ν. 9. 42. ᾿Αοσφόρος θαητὸς ὡς 

ἄστροις ἐν ἄλλοις 1. 4. 24. φαίης κέ νιν 

ἄνδρ’ ἐν ἀεϑληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις 
ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ᾽ ἀκόναν 1. 6. 73. 

Μέμνονός τε βίαν ὑπέρθυμον “Εκτορά τ’ 
ἄλλους τ᾽ ἀριστέας [. 8. δὅ. 

2. ἢξς. μόχθον ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον 

ἐν τείχεσιν (-- ἄλλοθι, ἐν τείχεσιν, Θοδτ.: 
οἵ. Ἐτδεηκοῖ οα Αράᾶπι. 437.) Ρ. 4. 208. 

3. σοτηθίποά τ δηοΐδον ἄλλο-ινοτγά. 

ῥοαὶ δ᾽ ἄλλοτ’ ἄλλαι --- ἔβαν Ο. 2. 88, 
Διαγόρας ἐστεφανώσατο --- κλεινᾷ τ᾽ ἐν 

᾿Ισϑμῷ τετράκις εὐτυχέων Νεμέᾳ τ’ ἄλλαν 

ἐπ᾿ ἄλλᾳ (55. νίκαν. οπεέ υἱείονν αἡίεν 

αποἱλεν)ὴ Ο. 7. 82. ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν 

ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον Ῥ. 

2.13. ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνων ἐπ’ ἄλλοτ᾽ 

ἄλλον ὧτε μέλισσα θύνει λόγον Ρ. 10. δ4. 
διψῇ δὲ πρᾶγος ἄλλο μὲν ἄλλον Ν. 8. 0. 

μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ᾽ ἔργμασιν 
ἀνθρώποις γλυκύς (Ττῖς.: ἄλλος, ἄλλος 

ἄλλοις σοὐά.) 1. 1. 47. σοπιθίπς ἃ νὰ 

τις. ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ 

εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον Ρ. 2. 18. Ξοοοπὰ 

ἄλλος δυρρτοββεά, ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν 

ὁδοὶ περαίτερα! «ομ6 ἱεαὰ {ιενίδεν ἐδαη 

οἱῆενς Ο. 9. 104. 



ἄλλοτε 

Β. 9005. 1. αποίλεν, οἰμεγς (οτος πευϊ.) 

ἃ. κεῖνος --- χάρματ’ ἄλλοις ἔθηκεν Ο. 2. 

99. μῶμος ἐξ ἄλλων κρέμαται φθονεόντων 
τοῖς Ο. 6. 74. “ἐπιχώριος οὐ ξείναν ἱκάνω 

γαῖαν ἄλλων᾽' Ρ. 4. 118. φυᾷ δ’ ἕκαστος 

διαφέρομεν βιοτὰν λαχόντες, ὁ μὲν τά, τὰ 
δ’ ἄλλοι Ν. 7. ὅδ. εἰ δέ τις ἔνδον νέμει 

πλοῦτον κρνφαῖον, ἄλλοισι δ᾽ ἐμπίπτων 
γελᾷ ((. 6. “ποπ ἰϊα ἀϊνἐεθυ5.᾽" Θομτιὶα.) 
1.1. 08. Ρ. -- πᾶς ἄλλος. κεῖναι γὰρ 
ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι ταύταν ἐπί- 
στανταῖ Ο. 0. 26. κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι 

ἔργα περαίτερον ἄλλων Ο. 8. 68. εἰ δέ 

τις ὄλβον ἔχων μορφᾷ παραμεύσεται 

ἄλλους (Ηαγίυηρ: ἄλλων ςοαάᾶ.: ἄλλον 

Μοτο].) Ν, 11. 18. μεγασθενῆ νόμισαν 

χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων 1. ὅ. 8. 
2. οοπιρίπεὰ νὴ δποῖμοσ ἄλλο-νοτά. 

4. ἰἄλλοισι δ᾽ ἄλλοι μέγαλοι (ἀλλοίοισι 

οοπὶ. ΒΙυσ θη 4}: ἐπ’ ἄλλοις ὈγΖ.) Ο. 1. 

118. ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις 

ζωθάλμιος Ο. 7. 11]. ἄλλα δ’ ἐπ᾿ ἄλλον 
ἔβαν ἀγαϑῶν Ο. 8. 12. τοὺς μὲν ὧν -“--- 
λύσαις ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν Ρ. 

8. δ0. δαίμων δὲ παρίσχει, ἄλλοτ᾽ ἄλλον 

ὕπερθε βάλλων, ἄλλον δ᾽ ὑπὸ χειρῶν 

μέτρῳ καταβαίνει οἱ8 Ῥ. 8. 77. διψῇ δὲ 

πρᾶγος ἄλλο μὲν ἄλλου Ν. ὃ. 6. ἄλλοισι 

δ’ ἅλικες ἄλλοι Ν. 4. 91. ἄλλα δ’ ἄλλοισιν 

νόμιμα, σφετέραν δ΄ αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν 

ἕκαστος ἔτ. 216. 3, Ρ. π. ρὶ. ἄλλα οοπι- 

δίπε τ ἄλλοτε. ἄλλ᾽ ἄλλοτε πα- 

τέων ὁδοῖς σκολιαῖς ἐ}ὶς5 ταν απὰ ἐπα Ῥ. 

Ὡ, 88. Ψψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ᾽ ἄλλα πνέων 
οὔ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί οἱ ἑγιεονισίαν 

βιγβοοε Ν. 8. 41. αἰὼν δὲ κυλινδομέναις 

ἁμέραις ἄλλ᾽ ἄλλοτ᾽ ἐξ ἄλλαξεν ἐοἤαηρες 

ἐπιὶς ὧαν απὰ ἐπα! 1. 8. 18. 6. το- 

Ρεδίοδ ἱπ οπυπιεγδείοη. τεῖρε δὲ 

στερεῶς ἄλλαν μὲν σκέλος, ἄλλαν δὲ 

πᾷχί[υν), τὰν δὲ --- αὐχένα φέροισαν (ϑ8ς. 

ἵππον.) (τ. 109. 80. 

Ο. ἔταρ. Ἰας ἄλλοι[ (τ. 216}. 8. 

ἄλλοτε] (αἰνναγβ ςοπηθίπθὰ ἢ ἀποῖμοῦ 

ἄλλο-ινοτα) 1») ογ6 ἀϊγετσέϊοι απι ἰπ αποίδεν 

πιοί,, ἡεγε αμπὰὦ ἰδεγε, ἰδ ἶς ὧν σπᾷ ἰδλαΐ 

ῥοαὶ δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλαι --- ἔβαν Ο. 2. 88. 

34 ἅλμα 

ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλ- 
μιος Ο. 7. 11. ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖαι διαιθύσ- 

σουσιν αὖραι Ο. 7. 96. ἀλλ᾽ ἄλλοτε πατέων 

ὁδοῖς σκολιαῖς Ῥ. 2. 88. ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖαι 

πνοαὶ ὑψιπετᾶν ἀνέμων Ρ. 8. 104. δαίμων 

δὲ παρίσχει, ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὕπερθε βάλλων, 

ἄλλον δ᾽ ὑπὸ χειρῶν μέτρῳ καταβαίνει 

(ὑγ:.: ἄλλοτε δ᾽ οοἀά.) Ρ. ὃ. 77. ἐγκωμίων 

ἄωτος ὕμνων ἐπ’ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὧτε μέ’ 

λισσα θύνει λόγον Ῥ. 10. δ4. Μοῖσα, τὸ δὲ 
τεόν, εἰ μισθοῖο συνέθευ παρέχειν φωνὰν 

ὑπάργνρον, ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ ταρασσέμεν (ϑ8ς. 
φωνάν.) Ρ.. 11. 42. ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ᾽ 

ἄλλα πνέων οὔ ποτ’ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί 
Ν. 8. 41. αἰὼν δὲ κυλινδομέναις ἁμέραις 

ἄλλ᾽ ἄλλοτ᾽ ἐξ ἄλλαξεν 1. 3. 18. ἄλλοτε δ᾽ 

ἀἄλλοϊος οὖρος πάντας ἀνθρώπους ἐπαίσ- 

σὼν ἐλαύνει 1. 4. ὅ. “ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖα 
φρόνει᾽᾽ ἀξέῤα αἰ ξενεη! γ»ηποοὰ [0γ ἀϊ ενεηὶ 

οὐζαδίονις τσ, 48. δ. ἔταρ. Ἰἄλλο[τε δ’ ἀλ] 

λοῖαι περι (ϑυρρΡ. [.006}.) Θρ. 4. 8. 

ἀλλότριος] 1. δ(]. α. οἱ αποίλεν, δεϊοηρίηθ ἰο 

ἅλμα] ἱεαρ; ῥίασε [ον ἡ ρέιρ, ταεῖ. 

οἵενς ἀστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν 
βαρύνει μάλιστ᾽ ἐσλοῖσιν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις Ρ. 

1. 84. τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλά- 
κιον καλύψαι τ᾽ ἀμάχανον ἀλλοτρίαισι 

γλώσσαις Ρ. 11. 21. τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει 

πανϑ᾽ ὁμῶς εὐθὺς δ᾽ ἀπήμων κραδία κἄᾶδος 

ἀμφ᾽ ἀλλότ'ριον Ν. 1. δ4. ἀνία τ’ ἀλλὅ- 
τρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ᾽ (αὐτὸς ἡνιόχη- 
σε. Σ.) 1. 1. 18. ἀλἸλοτρίαις ἀν᾽ ἵπποις Πα. 

ἼΒ. 13, ἀλόχῳ ποτὲ θωραχθεὶς ἔπεχ᾽ 
ἀλλοτρίᾳ ᾿ωὠαρίων (5Ξς. Μοτορᾶς, Οἷπο- 
Ρίοηΐβ 6 νῈ] ροῦυβ ὕυχοῦ. ὅ8561].) Ἵτ. 

72. Ὁ. εἰγαηρεν, αἰΐξη πλοῦτος ὁ 

λαχὼν ποιμένα ἐπακτὸν ἀλλότ'ριον Ο. 

10. 89. χάρμα δ’ οὐκ ἀλλότ'ριον νικαφο- 

ρία πατέρος Ρ. 1. 89. 
2. βυῦ8. ἃ. πὶ. Ρ]., σίγαηξεγς  ἀλλοτρί- 

οἷσιν μὴ προφαίνειν, τίς φέρεται μόχθος 
ἄμμιν (τ. 42.1. ΡῈ. ἢ. Ρ]., παῖ δείοηρε (0 

οἰδλενς οὐδ᾽ ἀλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ 

φέρειν κρέσσονες Ν. 8. 80. 

εἴ 

δ᾽ ὄλβον ἢ χειρῶν βίαν ἣ σιδαρίταν 

ἐπαινῆσαι πόλεμον δεδόκηται, μακρά μοι 

αὐτόθεν ἄλμαθ᾽ ὑποσκάπτοι τις (ἡ δὲ 



ἅλμα 

μεταφορὰ ἀπὸ τῶν πεντάθλων, οἷς σκάμ- 
ματα σκάπτονται, ὅταν ἄλλωνται" ἐκεί- 

νῶν γὰρ κατὰ τὸν ἀγῶνα πηδώντων, ὑπο- 
σκάπτεται βόθρος ἑκάστου τὸ ἅλμα δεικνύς. 

Σ.) Ν. δ. 20. 
ἅλμα) 5εα τυαίεν, φαἷ! ιυαίδν ἀβάπτιστος 

εἶμι φελλὸς ὡς ὑπὲρ ἕρκος ἅλμας Ῥ. 2. 80. 

““Νἥναλίαν βᾶμεν σὺν ἄλμᾳ᾽’ Ῥ. 4. 89. δελ- 

φῖνι καὶ τάχος δι᾽ ἅλμας ἴσόν κ᾽ εἴποιμι 
Μελησίαν Ν. 6. 64. φυγόντα νιν καὶ μέλαν 
ἕρκος ἅλμας[ Δ. 1. 10. Ἰαλμᾳ ἔτ. 1404. 783. 

τηεῖ., ἔμπα, καΐπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς 

ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν᾽ ἐπιβουλίᾳ Ν. 4. 86. 

ἁλμῦρός} «αἰέν, οἱ ἐδε ςαἷ! ςεα ἀλμυροῖς 

δ᾽ ἐν βένθεσιν νᾶσον κεκρύφθαι Ο. 7. 67. μή 

νυν νεκταίρ --- νας ἐμᾶς διψῶντ᾽ αἱ -- 

Ἵπαρ᾽ ἁλμυρὸν οἴχεσθον Παρθ. 2. ΤΊ. 
ἄλος] "αἰ ἃρ. τίς δὲ κίνδυνος κρατεροῖς 
ἀδάμαντος δῆσεν ἅλοις; Ρ. 4. 71. 

ἄλοχος] υυἱε ἔχεν δὲ σπέρμα μέγιστον 
ἄλοχος δε ννἱἷἝέα οἵ Ι,οἴκτοβ, Ῥτοϊορεπεῖα 

Ο. 9. 62. ἀλλ’ ὧτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ 

ποθεινὸς Ο. 10. 86. τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις 

ἔχϑιστον ἀμπλάκιον Ρ. 11. 28. (Ἡρακλέης), 

οὗ κατ’ "Ὄλυμπον ἄλοχος Ἤβα τελείᾳ 
παρὰ ματέρι βαίνοισ᾽ ἔστι Ν. 10. 18. ὁπότ᾽ 

᾿Αμφιτρύωνος ἐν θυρέτροις σταθεὶς (5ς. 
Ζεύς) ἄλοχον μετῆλθεν Ἡρακλείοις γο- 

ναῖς; ΑἸΚιηεΏς 1. 7. 7. ἄλοχον εὐειδέα 

θέλων ἑκάτερος ἐὰν ἔμμεν 1. 8. 28. Θέμιν -- 
Μοῖραι --- ἄγον --- σωτῆρος ἀρχαίαν 
ἄλοχον Διὸς ἔμμεν ἐγ. 80. ὅδ. ξένοι ἔφθινον 

ἄτερθεν τεκέων ἀλόχων τε Πα. 8. 78. 
ἀλόχῳ ποτὲ θωραχθεὶς ἕπεχ᾽ ἀλλοτρίᾳ 

᾿ϑὡαρίων 55. Μεζορας, Οἰπορίοπὶθ {1458 
νοὶ] ρΡοῖξιιϑ χοῦ. ὅ101}. τ, 72. φαν 

ἄλοχονί Θρ. 7. 18. Ἱνιαδας ἄλοχος Ρ. 

ΟχΥ. 2622 ἐγ. 1. 10 δὰ γῖτ. 840. 
ἄλπνιστος) ε«εείδε (ν. ΜΝαοκογηαρεῖ, ΚΙ. 

Θοῖσ, 881) δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον 
μοῦνα ποιμαίνοντι τὸν ἄλπνιστον (ΣΥΡ. : 

ἀνέλπιστον οοὐά. εἰ Ιοχ.: ἄλπιστον 
ΟαἸογριβ: τὸν ἥδιστον καὶ προσηνέστα- 
τον. Σ.}1. ὅ. 12. 

ἅλς) (ἄλός, ἅλα) ςεα 1. ἐγγὺς ἐλθὼν 
πολιᾶς ἁλὸς Ο. 1. 71. βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς 

ὑγρᾶς νᾶσος Ο. 7. 69. ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς 

35 ἄλσος 

Ῥ, 2. 68. ἁλὸς βαθεῖαν κέλευθον ἀνοίγων 
Ρ. δ. 88. ἐς μυχοὺς ἁλὸς Ρ. 6. 18. ἀράταν 
ἅλα κιόνων ὕπερ Ἡρακλέος περᾶν Ν. 8. 

21. οὐ μέμψεταί μ’ ἀνὴρ ᾿Ιονίας ὑπὲρ ἁλὸς 

οἰκέων Ν. 7. 6ὅ. νιν ἐρειδόμενον ναναγίαις 

ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς ἐν κρυοέσσᾳ δέξατο 
συντυχίᾳ 1. 1. 87. γαίας τε πάσας καὶ 

βαθύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ 

Ἰ. 4. δ6. ἁλὸς ἐπὶ κῦμα βάντες ἦλθον ἄγγε- 
λοι Πα. 6. 100. )δ᾽ ἁλιναί Θρ. ὅς. δ. 

ἄλσος] νγεοίνεἰ, ξαπείμανν, ἀονεαῖν (οἴ. δῖτα- 
Ὅο, 9. 2. 33, οἱ δὲ ποιηταὶ κοσμοῦσιν, ἄλση 

καλοῦντες τὰ ἱερὰ πάντα, κἂν ᾧ ψιλά’ 

τοιοῦτόν ἐστι καὶ... 1τ. δ18.; δπξ ἔγ668 
8το ἱπιρ]οὰ ἴῃ Ο. 8. 9, Πα. 18. 2.) (ἄλσος, 

κεἰ, τὸς, -ος; -ἔων, -εα) Διὸς αἴτει παν- 

δόκῳ ἄλσει σκιαρόν τε φύτευμα δὲ ΟΙγπιρία 

Ο. 8. 18. ἀείδει μὲν ἄλσος ἀγνὸν τὸ τεὸν 

τοῖαρὶς οἱ Αἴδοπς ἴῃ Κατηασίπα Ο. ὅ. 10. 
τεῦξαν δ᾽ ἀπύροις ἱεροῖς ἄλσος ἐν ἀκρο- 

πόλει ἐετηρὶς οὐ Αἴποης ἴπ {ἱπάο5 Ο. 7. 

49. ἀλλ᾽ ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ᾿ ᾿Αλφεῷ 
ἄλσος Ο. 8. 9. σταϑμᾶτο ζάθεον ἄλσος 

πατρὶ μεγίστῳ ϑδηςίυδῖν οὐ ΖδὌιβ δὲ 
ΟΙντιρία Ο. 10. 48. Αἰακιδᾶν τ᾽ εὐερκὲς 

ἄλσος Ο. 18. 109. κτίσεν δ’ ἄλσεα μείζονα 

θεῶν Ρ. δ. 89. Νεμεαίον ἐν πολνυμνήτῳ 

Διὸς ἄλσει Ν. 2. δ. ἐχρῆν δέ τιν᾽ ἔνδον 

ἄλσει παλαιτάτῳ Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ 
λοιπὸν ἔμμεναι οὗ ΑΡΟΙ]ο δὲ Πεῖρπὶ Ν. 7. 

44. γαῖαν ἀνὰ σφετέραν, τὰν δὴ καλέοι- 
σιν ᾿Ολυμπίου Διὸς ἄλσος αἱ ΟἸγπιρία 1. 
Ὶ. 2. 28. τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος ᾿Ελευ- 

οἴνα 1. 1. δ7. καὶ μυχοὺς διζάσατο βαλλό- 
μενος κρηπῖδας ἀλσέων (5Ξ.. ᾿Απόλλων.) 
ἔτ. 814. 4. κατέβαν στεφάνων καὶ θαλιᾶν 

τροφὸν ἄλσος ᾿Απόλλωνος αὐ Ὀεϊρμὶ Πα. 
06. 14. ὦ Κύπρον δέσποινα, τεὸν δεῦτ᾽ ἐς 
ἄλσος φορβάδων κορᾶν ἀγέλαν --- Ζενο- 
φῶν --- ἐπάγαγ᾽ ἴσπρὶα οὐ Αρβτγοάϊ(ε 
Ουτγδηΐα δὲ (σογίπεῃ ἐγ. 122. 18. ἐν Τυν) 

δαριδᾶν ἱερῷ [τεμέ]νει πεφυτευμένον ἄλσος 

(ϑυρΡ. ["οὐο].) δ Ατροὸβ Πα. 18. 2. οἱ. 

Σ. τ. 1408. 18. πιεϊ., κολλᾷ τε σταδίων 

θαλάμων ταχέως ὑψίγνιον ἄλσος (τοὺς 

οἴκους φησὶ τὸ ἑστάναι ὡς τὰ ἄλση. Σ.) 

Ο. ὅ. 18. 
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“Αλτις 

“Αλτις) (Ὡς ῥζεοϊποϊ οἱ Ζευβ δὲ ΟἸγσερίβ 

περὶ δὲ πάξαις "Αλτιν μὲν ὅγ᾽ ἐν καϑαρῷ 
διέκρινε Ξς. Ἡρακλέης (ν. 1. ἅλιν.) Ο. 10. 

48. 
ἀλύσϊωτός] ηαἀε οἱ {ἰτιξς πλεκτόν τε 

χαλκὸν --- ἀλυσιωτὸν ἱ. 6. ΌὈγοηζε οδαΐῃ 
ἔτ. 169. 28. 

ἀλύσκω] δἐεοαῤο, αυοϊὰ Τυφὼς Κίλιξ 
ἑκατόγκρανος οὔ μιν (-- Ἡσυχίαν) ἄλυξεν 
Ῥ. 8. 10. 

ἄλῦτος] {πα ςεοίμδίο, ἱποοοαρῥαδίε ἴυγγα--- 
ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ Ρ. 4. 216. 

"Αλφεός, -εἰός] ἃ τίνες Πονίηρ ραϑὲ πὸ 

ΟΙγτρὶς βϑαπθοΐυασν ὅτε παρ᾽ ᾿Αλφεῷ 
σύτο δέμας (δος. Φερενίκον, Ηΐετολ’ 8 

Βοτβο) Ο. 1. 20. ᾿Αλφεοῦ πόρῳ κλιθείς, 

τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πολυξενωτάτῳ 

παρὰ βωμῷ (5.. Πέλοψ.) Ο. 1. 92. ἕδος 

᾽᾿Ολύμπον νέμων ἀέθλων τε κορυφὰν πό- 
ρον τ᾽ ᾿Αλφεοῦ (5Ξς. Ζεύς) Ο. 2. 18. 

(Ἡρακλέης) πενταετηρίδ᾽ ἁμᾶ θῆκε ζα- 

θέοις ἐπὶ κρημνοῖς ᾿Αλφεοῦ Ο. 8. 22. Ζεῦ, 
Κρόνιόν τε ναίων λόφον τιμῶν τ’ ᾿Αλφεὸν 
εὐρὺ ῥέοντα Ο. ὅ. 18. Εἰλατίδᾳ --- ὃς -- 
ἄνασσε Φαισάνᾳ, λάχε τ᾽ ᾿Αλφεὸν οἰκεῖν 
Ο. 6. 84. ᾿Αλφεῷ μέσσῳ καταβαὶς ἐκάλεσσε 

Ποσειδᾶν᾽ (8ς. Ἴαμος.) Ο. 6. ὅ8. ἄνδρα 
παρ᾽ ᾿Αλφειῷ στεφανωσάμενον Ο. 17. 16. 

ἀλλ’ ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ’ ᾿Αλφεῷ ἄλσος 

Ο. 8. 9. θάλλει δ᾽ ἀρεταῖσιν σόν τε, Καστα- 
λία, πάρα ᾿Αλφεοῦ τε ῥέεθρον Ο. 9. 18. 

(Ἡρακλέης) τιμάσαις πόρον ᾿Αλφεοῦ 
μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων θεῶν (πρώτῳ τῷ 

"Αλφειῷ ἔθυσε ὡς ἐντοπίῳ θεῷ. Σ.) Ο. 10. 
48. πατρὸς δὲ Θεσσαλοῖ’ ἐπ’ ᾿Αλφεοῦ 
ῥεέθροισιν αἴγλα ποδῶν ἀνάκειται Ο. 18. 

86. ἄμπνευμα σεμνὸν ᾿Αλφεοῦ, κλεινᾶν 

Συρακοσσᾶν θάλος ᾿Ορτυγία (ἀπὸ γὰρ 
καταδυσέων ἀφανῶν εἰς τὴν ᾿Αρέθουσαν 
ἀναφαίνεται. Σ.) Ν. 1. 1. κεῖνος γὰρ 

᾿Ολυμπιόνικος ἐὼν Αἰακίδαις ἔρνεα πρῶτος 

ζένεικεν) ἀπ᾿ ᾿Αλφεοῦ ἱ. 6. ἔγοτι ΟἸγτηρὶς 

Βᾶτποϑ Ν. 6. 18. εἴη μιν --- ἔτι καὶ Πυθῶθεν 

᾽Ολυμπιάδων τ’ ἐξαιρέτοις ᾿Αλφεοῦ ἔρνεσι 
φράξαι χεῖρα 1. 1. 66. 

ἀλώπηξ) [οχ τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ αἴθων 
ἀλώπηξ οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλά- 

’Ἀμᾶζονίς 

ξαιντο ἦθος Ο. 11. 19. ὄπισθεν δὲ κεῖμαι 

θρασειᾶν ἀλωπέκων ξανθὸς λέων ἐγ. 237. 

853 ἃ 5υσηροὶ οὐ οὐπηΐηρ, ὑποφάτιες 

ὀργαῖς ἀτενὲς ἀλωπέκων ἵκελοι Ρ, 3. 77. 
μῆτιν δ᾽ ἀλώπηξ (ἦν 5ς.), αἰετοῦ ἅ τ᾽ 

ἀναπιτναμένα ῥόμβον ἴσχει (3.. Μέλισσος.) 
Ι. 4. 41. 

ἄλωσις] δαῤίπινε ἁλώσιος ἀντάσαις 
θάνατον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν Ο. 10. 42. 
Ἰλίου δὲ θῆκεν ἄφαρ ὀψιτέραν ἅλωσιν Πα. 
6. 81. 

ἀμᾶ) (Ρος. -- ἅμα: ἁμᾷ κα)“, οἱ. Ηοτοάϊαη., 

1. 489. 16. ..) Ἰορείδεν ἃ. δᾶν. 

ἀγνὰν κρίσιν καὶ πενταετηρίδ ἁμᾶ θῆκε 

Ο. 8. 21. ἁμᾶ δ᾽ ἔφθαρεν Ρ. 8. 36. πίτναν 
τ᾽ ἐς αἰθέρα χεῖρας ἁμᾶ Ν. ὅ. 11. Μοῖσά 

τοι κολλᾷ χρυσόν, ἕν τε λευκὸν ἐλέφανθ᾽ 

ἁμᾷᾶ Ν. 7. 18. Ῥ. ρὑτορ. ς. ἀδὲ. ἐοροίδεν 

ωἱ φιάλαισι --- ἄς ποθ᾽ ἵπποι κτη- 

σάμεναι Χρομίῳ πέμψαν θεμιπλέκτοις ἁμᾶ 

Λατοίδα στεφάνοις (νορί: ἅμα Σ: ἀμφὶ 
οοἀά.) Ν. 9. 82. 

ἄμ] αἱ με Ξαν»ια ἐἶΐτηε α. δἀᾶν. ὄλβος ἅμ᾽ 
ἔσπετο 0. 0. 72. [ἀφνεὸς πενιχρός τε θανά- 

του πέρας ἅμα νέονται (ἸΝν εἰβοῖετ : παρὰ 

σᾶμα οοἀὐά.) Ν. 7. 20.] ἅμα δ’ ἐκαίοντ᾽ 

ἐρῆμοι (Ετ. Θομπιίὰ : ἀμᾷ οοὐά.) Ν. 10. 72. 

κτεάνων θ᾽ ἅμα λειφθεὶς καὶ φίλων 1. 2. 11. 
Ῥ. ΡΙῈρ. ο. ἀδξ. ἐορείδεν τυἱἢ, αἱ {πὸ σατη 

εἴνιεας "᾿οὐκἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ᾽ ἅμα 
πρώτοις ἄρξεται καὶ τερτάτοις᾽᾿ Ο. 8. 46. 
τοῦ παῖς ἅμ’ ᾿Ατρείδαις Τεύθραντος πεδίον 
μολὼν ἔστα Ο. 9. 70. πενταέθλῳ ἅμα 

σταδίον νικῶν δρόμον Ο. 13. 80. ὁ δ’ 

᾿Αμφιαρεῖ σχίσσεν κεραυνῷ παμβίᾳ Ζεὺς 

τὰν βαθύστερνον χθόνα, κρύψεν δ᾽ ἄμ’ 

ἵπποις Ν. 9. ὃὁδ. εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις 

πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος Ν. 9. 46. 

τρεχέτω δὲ μετὰ Πληιόναν, ἅμα δ᾽ αὐτῷ 

κύων ἔτ. 74. ἅμα! (οοἀὰ. ςοπῖγα πιςῖ. 

ἀλλὰ οοπὶ. Ηογπιαππ: ἀμᾷ ΜΝ]. : εὖντα 

Μ885.) Ο. 1. 104. 

"Ἀμᾶζονίς]) ν»]. Ῥτο 88., ἃ τὰςς οἵ ᾿ναγτίοσ 

ΜΟΣΠΘῺ ἱπ Ῥοηΐοβ, δραίπδὲ πο πὶ ΒΘΙ]6σὸ- 

Ῥῆου δηὰ Τεϊδατηοη ἑουμρπμξ. ν. 1τ. 1178. 

6. ᾿Αμαζονίδων --- τοξόταν βάλλων 



"Ἀμᾶζών 

γυναικεῖον στρατὸν 55. ΒΕΣΙΕτοΡΒοη Ο. 
18. 87. 

"Ἀμᾶζών) Αππηατον ν. ϑῦρτα. τ"Αμαζόνας 
εὐίππους Ο. 8. 47. χαλκότοξον ᾿Αμαζόνων 
μετ᾽ ἀλκὰν ἔσπετό οἱ (Ξο. Τελαμών.) Ν. 8. 

88. καὶ μετὰ ζωστῆρας ᾿Αμαζόνος ἦλθεν (56. 
Πηλεύς: ν.]. ᾿Αμαζόνας. ἱ. ο. οἱ ΗἱρΡοϊγέο, 

αυεεη οἱ ἐς ΑπιᾶΖοη8) ἐγ. 172. ὃ. τεπὶ,, 

Ῥαυβ. 7. 2. 6., οὐ μὴν πάντα γε τὰ ἐς τὴν 

θεὸν ἐπύθετο ἐμοὶ δοκεῖν Πίνδαρος, ὃς 

᾿Αμαζόνας τὸ ἱερὸν (5ς. τὸ ἐν Διδύμοις τοῦ 

᾿Απόλλωνος) ἔφη τοῦτο ἱδρύσασθαι στρα- 
τευομένας ἐπὶ ᾿Αθήνας τε καὶ Θησέα ἔτ. 174. 

ἀμαιμᾶάκετος) ἱννεεὶ εἶδε, τοιγίοϊάϊηρ γᾶν 
τε καὶ πόντον κατ᾽ ἀμαιμάκετον Ρ. 1, 14. 
μένει θυίοισαν ἀμαιμακέτῳ (5.5. Αρτεμιν) 

Ῥ. 8. 838. σννδρόμων κινηθμὸν ἀμαιμά- 
κετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν Ῥ. 4. 208. ὃς 

κεραυνοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει 
χερὶ τριόδοντός τ᾽ ἀμαιμακέτονυ 1. 8. 8ὅ. 

᾿Αμάλθεια) ἰεβε., ν. ἐγ. 3494 δὰ Δ. 2. 
ἀμαξῖτός, -ον] λίρλωαν ταοῖ,, οἱ ἕῃς Ρ»δ:ἢ οἵ 

δοηβ. καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι ὁδὸν 

ἁμαξιτὸν εὗρον Ν. 6. δ4. ῥτο 808., 86. 

ὁδόν. μακρά μοι νεῖσθαι κατ᾽ ἀμαξιτόν 
Ῥ. 4. 241. “Ὁμήρου --- τρι]πτὸν κατ᾽ 

ἁμαξιτὸν ἰόντες Πα. 78. 11. 

ἀμαξοφόρητος] υαρροπ-δογηε νομάδεσσι 
γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται στρατῶν ὃς 
ἀμαξοφόρητον οἶκον οὐ πέπαται τ. 106. 

ἀμὲρ αν κεῖνο κεῖν᾽ ἅμαρ διαίτασεν Ρ. 9. 

θ8. τὸ μὲν πὰρ ἅμαρ ἕδραισι Θεράπνας, τὸ 
δ᾽ οἰκέοντας ἔνδον ᾽Ολύμπου Ῥ. 11. 68. καὶ 

δεύτερον ἅμαρ ἐτείων τέρμ᾽ ἀέθλων γίνεται 
Ι, 4. 67. ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον τύχεν ἅἄμαρ 
Πα. 2. 16. τῷδ᾽ ἐν ἄματι τερπνῷ Πα. 16. 1. 

ορροβοὰ ἴο πίρμέ, ἐκάλει νύκτας «--- 
ἄματά τ’ εὔφρονα Ῥ. 4. 196. μοιρίδιον 

ἅμαρ ἣ νύκτες Ρ. 4. 260. εὗρεν --- παρθέ- 

νοισι πρὶν μέσον ἅμαρ, ἑλεῖν ὠκύτατον 
γάμον Ρ. 9. 118. 

ἄμαρτάνω)] α. αὖ58., δα ὠγοηρ, εν εἰ δὲ 
θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεταί τι λαθέμεν ἕρδων, 
ἁμαρτάνει Ο. 1. 64. δ.ς. β6ῃ. »ςς, ο α5- 

ἐγαν ἤνονι ὁ δ' ἀποπλέων Σκύρον μὲν 
ἅμαρτε (Βοεοκ: ἅμαρτεν οοαά.) Ν. 7. 87. 

37 ἀμβολά 

ἁἀμαυρόω] (μαυρόω Βοοςκ.) δαῖτ (ν. 
Βαιτεῖξ οὐ Ευτ., Ηἰρρ. 816; ΜοϊκίπΙαν, 

Απε. ΟἹ., 1957, 12.) ἦτοι τό τε θεστπέ- 

σιον Φόρκοι᾽ ἀμαύρωσεν γένος ἱ. 6. Κιὶ- 
«ἁ Ρ. 12. 13. πιεξ., χρὴ δὲ πᾶν ἕρδοντ᾽ 

ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν (ἄδοξον καταστῆ- 
σαι Σ.}1. 4. 48. τιοά., μηδ᾽ ἀμαύρον τέρ- 
ψιν ἐν βίῳ ἔτ. 126. 1. 

ἀμᾶχᾶνία] ἀεςραὶν, λοίῥ᾽επονιδε5, αχίνενηῖεν 
ὑπ᾽ ἀμαχανίας ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον 
Ο. ὅ. 14. εἶδον --- τὰ πόλλ᾽ ἐν ἀμαχανίᾳ 

ψογερὸν ᾿Αρχίλοχον Ῥ. 2. δ4. σιγαλὸν 
ἀμαχανίαν ἔργῳ φυγών Ρ. 9. 92. εἰ καί τι 

Διωνύσου ἄρουρα φέρει βιόδωρον ἀμαχα- 

νίας ἄκος Πα. 4. 26. ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν 

ἀλέξων τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς Πα. 6. 10. 

ῬΙ. ἀφερεγαίε εἰ μαέέοης, δύνασαι δὲ βροτο. 
ἴσιν ἀλκὰν ἀμαχανιᾶν δυσβάτων θαμὰ δι- 

δόμεν Ν. 7, 91. 

ἂμάχᾶνος] ἀσερεναίε, δειυϊἀονίηρ πολε- 
μίων καμάτων ἐξ ἀμαχάνων Ρ. 2. 19. τί 

δ᾽ ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ’ ἀνδράσι καὶ 

σοφίας ὁδόν ρτ. Πα. 9. 8. ς. 1η1., ἐριροςείδία 
τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν Ο. 7. 26. τὸ 

δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον 
καλύψαι τ᾽ ἀμάχανον ἀλλοτρίαισι γλὼώσ- 
σαῖς Ῥ. 11. 26. ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν 

σοφοὺς δυνατόν, βροτοῖσιν δ’ ἀμάχανον 

εὑρέμεν Πα. θ. δ8. 

ἄμᾶχος, -ον] τνηοοηφιεναδῖα Ἕκτορα -- 
Τροίας ἄμαχον ἀστραβῆ κίονα Ο. 2. 82. 

ἄμαχον κακὸν ἀμφοτέροις διαβολιᾶν ὑπο- 
φάτιες Ρ. 2. 76. ὁ δ᾽ ἀνατείναις οὐρανῷ 
χεῖρας ἀμάχους (5.. Ἡρακλέης.) 1. 06. 41. 
ο. 1ηΐ., ἐπιροςοῖδῖε ἄμαχον δὲ κρύψαι τὸ 

συγγενὲς ἦθος Ο. 18. 18. ἄυν., ἄμαχοί 
(τινες) εἰς σοφίαν 9,τ. 863, 

ἀμβαίνω)] ν. ἀναβαίνω. 

ἀμβᾶτός) ἰο δὲ εἰ ηιδεά, ἀροσεςίδῖα ταοῖ., ὁ 

χάλκεος οὐρανὸς οὔ ποτ᾽ ἀμβατὸς αὐτῷ 
Ρ. 10. 27. 

ἀμβλύνω] ν. ἀπαμβλύνω, ἀμβλύς. 

ἀμβλύς] ἀπε, εἰμρρίε ἀιῦ. Ἰβαρβι[τί]ξαι 
θυμὸν ἀμβλὺν ὄντα καὶ φωνὰν ἐν οἴνῳ[ 

(ν. 1. ἀμβλύνοντα.) ἔτ. 1244, 

ἀμβολά]) “ἰνίλύισ ρ ἁγπηπσιχόρων ὁπόταν 



ἀμβολάδᾶν 38 

προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα 

Ρ.Ὶ. 4. 

ἀμβολάδᾶν] ὃν ὡαν οἱ ῥνείμάσ, ταρῖ., 
ὕπατον δ᾽ ἔσχεν ΠΙσα ᾿Ἡρακλέος τεθμόν. 
ἀδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς 

᾿Αθαναίων μιν ὀμφαὶ κώμασαν ἴδε Ῥδπδᾶ- 

Ἐβοπαὶς νἱοΐογυ 8 ἴο Ὅς ἃ ῥχγοϊυάς ἴο δῇ 

Οἰγπιρὶς οης Ν. 10. 38. 

ἀμβροσία] α»»"δγοςία, [οοά οὐ ἰδὲ ροάς. νέκ- 
ταρ ἀμβροσίαν τε δῶκεν, οἷσιν ἄφθιτον 
θέν νιν Ο. 1. 62, “'νέκταρ ἐν χείλεσσι καὶ 
ἀμβροσίαν στάξοισι, θήσονταί τε νιν 

ἀθάνατον᾽᾽᾿ Ῥ. 9. θ8. ἀ]μβροσία[ Ρ. Οχγ. 
841. 40. 

ἀμβρόσιος αἰυΐηε, δεαυεμῖγν “ὥρα πότ- 
νια, κάρυξ ᾿Αφροδίτας ἀμβροσιᾶν φιλο- 

τάτων Ν. 8. 1. λέχει πέλας ἀμβροσίῳ 

Μελίας Πα. 9. 86. μελιγαθὲς ἀμβρόσιον 

ὕδωρ Τιλφώσσας ἀπὸ καλλικράνου ἔτ. 

198. εὗρε παγὰν ἀμβροσίων ἑπέων ἱ. «. 
οὗ ροοίγυ Ρ. 4. 299. 

ἄμβροτος, (-α), -ον] ἐ»»:ονίαὶ Διομή- 

δεα δ᾽ ἄμβροτον ξανϑά ποτε Γλαυκῶπις 
ἔθηκε θεόν Ν. 10. 7. ἀλλ᾽ οὔ σφιν ἄμβροτοι 

τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες 1. 8. 80. 

Ἰέλαύνεις ἀν’ ἀμβροτί Πα. 8. 16. λεχέων 

ἐπ᾽ ἀμβρότων Πα. 6. 140. τότε βάλλεται, 

τότ᾽ ἐπ᾿ ἀμβρόταν χθόν᾽ ἐραταὶ ἴων φόβαι 
ἐσ. 18. 10. 

ἀμείβω) (ἀμείβοντι «ςοηί.: δος. ἄμειψεν, 
-ψαντες: της. ἀμείβεται; -όμενοι, -όμεναι, 

-ομένοις: ἑαξ, ἀμείψομαι: ἐπηρί. ἀμείβετο: 
ΔΟΥ. Ρᾶ58. Ῥσὸ σῃηδά, ἄμείφθη. 

1... ἐχολαηρε "'ἀντὶ δελφίνων ἐλαχνυπτε- 
ρύγων ἵππους ἀμείψαντες θοάς΄᾿ Ῥ. 4. 

11. Ὁ. 4ᾳ:: ΚΚρισαῖον λόφον ἄμειψεν 

ἐν κοιλόπεδον νάπος θεοῦ ΡῬ. ὅ. 38. 

2. τπιϑά. ο. δοῦ. ρᾳ88. ἃ. ἐχολαηρε τὶ 

ἀντί τινος, Ἰνιν Βαβυλῶνος ἀμείψομαι[ 
Πα. 4. 1δ6.Ἡ Ὁ. αγιεωεν ἀγανοῖσι λό- 

γοις ὧδ’ ἀμείφθη Ρ. 4. 103. ς. δος. ἀυρὶ., 

τὸν δὲ Κένταυρος ζαμενὴς --- μῆτιν ἐὰν 

εὐθὺς ἀμείβετο Ῥ. 9. 89. ς. γέφιῖ!δ 
τὸ δ᾽ ἄχνυμαι, φθόνον ἀμειβόμενον τὰ καλὰ 

ἔργα Ῥ,. 1. 19. ἄμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνον σει- 
σίχθον᾽ υἱὸν γείτον’ ἀμειβομένοις εὐεργέ- 
ταν ἁρμάτων ἱπποδρόμιον κελαδῆσαι (ἰ. 6. 

ἀμέρα 

ἀντιδίδοντας τῷ θεῷ τὸν ὕμνον ἀντὶ τῶν 

εἰς τὸν νικηφόρον εὐεργεσιῶν Σ.}) 1. 1, 88. 

ἁ. τιγρὰδ5 γλυκεῖα δὲ φρὴν καὶ συμπό- 

ταῖσιν ὁμιλεῖν μελισσᾶν ἀμείβεται τρητὸν 
πόνον Ῥ. 6. δ4. ς. ραγί. ἐὴὶ ἐγ, ὃν 

ΠΩ τοὶ μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι 
γάρνον τοιαῦτ᾽ Ῥ, 4. 93. χαλκέαις δ᾽ 

ὁπλαῖς ἀράσσεσκον χθόν᾽ ἀμειβόμενοι οἵ 
οχϑῃ (τοὺς πόδας ἐναλλάσσοντες Σ.) Ρ. 4. 

226, καρποφόροις ἁρούραισιν, αἴτ᾽ ἀμειβό- 
μεναι, τόκα μὲν ὧν βίον ἀνδράσιν ἐπηετα- 

νὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, τόκα δ᾽ αὖτ᾽ ἀνα- 
παυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν Ν. 6. 9. 

3. ἀυρ., ἀλλ᾽ ἐν ἀμείβοντι (Μ]υϑυτγαβ: ἐνα- 
μείβοντι οοὐά.) Ν. 11. 42. 

ἀμείλίχος) ἱνηῤ᾽αραδῖε χειμέριος ὄμβρος, 
ἔπακτος ἐλθὼν ἐριβρόμου νεφέλας στρατὸς 

ἀμείλιχος Ρ. 6. 12. τὺ δ’ ὁπόταν τις ἀμεί- 
λιχον καρδίᾳ κότον ἐνελάσῃ Ρ. 8. 8. 

ἀμείρω] τοῦ ας. δοο. ἃ μεῃ. ταύτας δὲ 
μήποτε τιμᾶς ἀμείρειν γονέων βίον πεπρω- 

μένον Ῥ. 6. 27. 

ἄμελξις} »εὐδὶηρ Σκύριαι δ᾽ ἐς ἄμελξιν 
γλάγεος αἶγες ἐξοχώταται (τ. 106. 4. 

ἀμεμφής} δίιανιεῖεε δύο δὲ γλανκῶπες 
αὐτὸν --- ἐθρέψαντο δράκοντες ἀμεμφεῖ ἰῷ 

μελισσᾶν καδόμενοι ἱ. 6. Βοπον Ο. 6. 40. 

"ἁμένας]) τῆς τίνετ ἄνισηαηος πον ῥρϑϑὲ 
Αἰτηδ- Καίδης ᾿Αμένα παρ᾽ ὕδωρ Ρ. 1. 

θ1. 
ἂμέρα] (-α, -ας, -ᾳ, -αν; -αἱ, -αις ν. Εοτπ8- 

πιαη, 111{{.}) αν ὃτ’ ἀμφότεροικράτησαν 

μίαν ἔργον ἀν᾽ ἁμέραν Ο. 9. 86. τρία ἔργα 

ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ ἀμφὶ κόμαις 

Ο. 18. 839. “δώδεκα δὲ πρότερον ἁμέρας᾽" 

Ρ. 4. 36. τὰ δ’ ἄλλαις ἁμέραις -- φάσομαι 

Ν. 9. 42. ἀμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ. 

Δὶ νέμονται, τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι γαίας Ν. 
10. 88. ἀλλ᾽ ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ τραχεῖα 
νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμω- 

σεν μάκαιραν ἑστίαν 1. 4. 16. ορροξεὰ ἴο 
πίρμι, μηκέτ᾽ ἀελίου σκόπει ἄλλο θαλπνό- 

τερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρήμας δι᾽ 
αἰθέρος Ο. 1. 6. ἡσύχιμον ἁμέραν --- παῖδ᾽ 

ἀελίον Ο. 2. 82. ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, 

ἴσαις δ᾽ ἁμέραις Ο. 2. 602. ἁμέραισιν μὲν ---. 

ἀλλ’ ἐν ὄρφναισιν Ρ. 1. 32. νύκτεσσιν ἕν θ᾽ 



ἀμέρδω 

ἁμέραις (ἕν τ’ ἀμέραις ν. 1.) Ρ. 4. 180. 

ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλειττόμενον 

οἵ ἃ 8ο0[γζ δος] ρβς Πα. 9. 3. σκότει καλύψαι 
σέλας καθαρὸν ἁμέρας {τ. 108". δ. ἱπ ξοπο- 
τα: ἁμέραι δ᾽ ἐπίλοιποι μάρτυρες σοφώ- 

τατοι Ο.1. 38. ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν 

ἐν ἀμέραις Ρ. 10. 18. ἐν πολυφθόροις ἀμέ- 

ραϊις Ν. 8. 82. αἰὼν δὲ κυλινδομέναις ἀμέ- 

ραις ἄλλ’ ἄλλοτ᾽ ἐξ ἄλλαξεν 1. 8. 18. 
ἀθάναται δὲ βροτοῖς ἁμέραι, σῶμα δ᾽ ἐστὶ 

θνατόν (ἰ. 6. αγέ μευὲν δ ἰηρ, ᾿'ὄτοη 

ἰτη ποῦ δαΐ'᾽, ὙΝῚ). οἵ. Ο. 2. 82) Παρθ. 1. 

18. 
ἀμέρδω] ἀερνίυα ο. ἀ᾿α. ἅς μεη. εἰ μὴ 

στάσις ἀντιάνειρα Κνωσίας σ᾽ ἄμερσε πά- 
τρας Ο. 19. 16. 

[ἄμερος «οοἀά.: ἥμερος ραϑβϑϑὶπι Θομτοράογ: 
βεα ν. Εὐτβδτηδηῃ, 411. 

[ἀμερόω «οἀά., φυοά ἀεί. Ἐοτϑβπιαηη, 41{.: 
ἡμερόω ϑομτγοράοτ.] 

ἃμέτερος] Ὁ]. ῥτὸ ϑίπρ. ἐμός. τὰ μὲν 
ἁμετέρα γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει Ο. 11. 8. 

ἁμετέρας ἀπὸ γλώσσας Ρ. 8. 2. ὕμνοι 

ἁμέτεροι Ρ. 8. θῦ. “᾿ἀμετέρων --- ἀρχεδικᾶν 

τοκέων᾽᾽ Ρ. 4. 110. “᾿ἀμετέρων τοκέων᾽’ Ῥ. 

4. 180. ὦ πότνια Μοῖσα, μᾶτερ ἁμετέρα 

Ν. 8.1. ς ἀμετέρας ἄπίο ἔτ. 69. 8. 

ἀμέτ'ρητος] ἱν»»ηπεασιεγαῦ!ε, δοιιμϊθ55 
ἀμετρήτας ἁλός 1. 1. 37. 

ἀμεύομαι) Ξιγρβαςς ἕλπομαι μὴ χαλκο- 
πάρᾳον ἄκονθ᾽ ὡσείτ᾽ ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω 

μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ᾽ ἀντίους (ν. 1]. 
ἀμεύσεσθϑ᾽) Ρ. 1. 456. ἀμεύσεσθαι Νάξιον 

Τείσανδρον (-σασθαι Βετρὶκ.) ἔτ. 28. 

ἀμευσιετής)] τἰγρῥαςείηρ τυονάς, [απἰεν ἰδαπ 
ευογὰς ἀμευσιετῆ φροντίδα (ταχέως 

εὑρετικὴν διάνοιαν, Εὐυϑίκεῃ.) τ. 24. 

ἀμευσίπορος,Ἠ -ον}] ὐεγε ὡᾶγνε ἱπμίεγ- 
ὁδαιβέ ἣἦρ᾽ ὦ φίλοι, κατ᾽ ἀμευσίπορον 
τρίοδον ἐδινάθην, ὀρθὰν κέλευθον ἰὼν τὸ 
πρίν (ἀμευσιπόρους --- τριόδους Ηετ- 

τηληῃ, της. στ.) Ῥ. 11. 88. 

ἀμίαντος) ῥιεγε, μηδιοηι δά ἐκ νυκτὸς 
ἀμίαντον ὄρσαι φάος ἐς. 108}. 3. 

ἄμιλλα] σοννιρείἴον, σοπίεοέ, ὑπὸ βουθυ- 
σίαις ἀέθλων τε πεμπαμέροις ἁμίλλαις, 

ἵπποις ἡμιόνοις τε υοναμπυκίᾳ τε Ο. ὅ. 6. 

ἐξ 

39 ἄμπᾶλος 

νέαισί θ᾽ ἑορταῖς ᾿ἰσχύος τ’ ἀνδρῶν ἁἀμίλ- 
λαις ἅρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαί- 
νων πόλιν Ν. 9. 12, καὶ γὰρ ἐριζόμεναι 

νᾷες ἐν πόντῳ καὶ (ὑφ᾽ λᾶρμασιν ἵπποι -- 

ὠκυδινάτοις ἐν ἀμίλλαισι θαυμασταὶ πέ- 

λονται 1. ὅδ. 6. πόρε, Λοξία, τεαῖσιν 

ἀμίλλαισιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον 
1. 7. 80. 

ἅμιλλάομαι] εἰνίυα, οοπἰση 4 ὄὅστις ἁμιλ- 
λᾶται περὶ ἐσχάτων ἀέθλων κορυφαῖς 
Ν. 10. 31. 

ἄμμορος] ἃ. ς. βοη., υὐὐδιοι ἃ ςὅαγε ἐπ 

τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας ἐν σκότῳ καϑή- 

μενος ἔἕψοι μάταν, ἁπάντων καλῶν ἄμ- 

μορος; Ο. 1. 84. Ὁ. αΌΒ8., πη" μεσ [εΐ, 

ἐπολίεςς νῦν πέφανται οὐκ ἄμμορος 

ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας (ἄμορος οοη. Ηοτ- 
τδπῃ τηςξ. ρτ.) Ν. 6. 14. 

"Ἄμμων]) οὐ πᾶπὶς οἱ Ζευβ ἰη Γἰῦγα 
“Διὸς ἐν "Ἄμμωνος θεμέθλοις᾽" Ρ. 4. 16. 

“Ἄμμων ᾽Ολύμπου δέσποτα ἔτ. 30. τεϑξ,, 

Ῥαιβ. ϑ. 6. 1, ἀπέπεμψε δὲ ὁ Πίνδαρος καὶ 

Λιβύης ἐς ᾿Αμμωνίους τῷ Ἄμμωνι ὕμνους 

(ὕμνον σοηΐ. Θοπηοίάοτγ.) ἐσ. 86, ςΐ. {τ. δ8. 

ἀμνᾶμων] |ογρείμ! ἀμνάμονες δὲ βροτοί, 
ὁ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον κλνταῖς 

ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν Ρζτ. 1. 7. 11. 

ἀμνασ-] ν. ἀναμιμνάσκω. 
ἅμοιβά] γείπνη, γειυαγά τὸν εὐεργέταν 

ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τίνεσθαι. 
ἴ, 6. γοίμγνης οἱ ἰαυοιεν Ῥ. ἃ. 24. γλυκεῖάν 

τοι Μενάνδρου σὺν τύχᾳ μόχθων ἀμοιβὰν 
ἐπαύρεο Ν. ὅ. 48. 

ἀμοιβαῖος) κίεν ἐπ γείμση 

θεοῖσι δεῖπνα παρέχων Ο. 1. 39. 

ἀμός]} Ρ]. Ρτο β'πρ. -- ἀμέτερος. “οὐκέτι 
τλάσομαι ψυχᾷ γένος ἁμὸν ὀλέσσαι᾽" Ρ. 

8. 41. “μήδεσιν ἀνσπάσσαντες ἁμοῖς" 

Ρ. 4. 21. ἀοιδὰν ---᾿ τᾶς ἀφθονίαν ὅπαζε 
μήτιος ἀἁμᾶς ἄπο Ν. 3. 9. “λίσσομαι παῖδα 

θρασὺν ἐξ ᾿Εριβοίας ἀνδρὶ τῷδε ξεῖνον 

ἀμὸν μοιρίδιον τελέσαι" 1. 6. 40. 
ἄμοχθος, -ον] αὐοίάϊηρ ἰαδον οὐδ᾽ ἀμόχ- 
θῳ καρδίᾳ προσφέρων τόλμαν παραιτεῖ- 

ται χάριν Ν. 10. 80. 

ἄμπᾶλος] γεραςίἷηρ οἱ υοἱας μνασθϑέντι 
δὲ Ζεὺς ἄμπαλον μέλλεν θέμεν Ο. 7. 601. 

ἀμοιβαῖα 
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ἀμπέλϊνος) οὐ ἰδ υἱπε ἀέξονται φρένας 

ἀμπελίνοις τόξοις δαμέντες ἱ. 6. Υ {86 

οἰέος5 οἵ ννἱπε ἔσ. 124. 11. 

ἀμπελόεις)] υἱπε εἰαὰ ὃ καὶ Μύσιον 
ἀμπελόεν αἵμαξε Τηλέφου μέλανι ῥαίνων 

φόνῳ πεδίον (ὅτι κλήμασιν ἀμπέλων 

πεδηθέντα Τήλεφον ἀνεῖλεν ὁ ᾿Αχιλλεύς. 

Σ.} 1. 8. 49. ναίω Θραικίαν γαῖαν ἀμπε- 

λόεσσάν τε καὶ εὔκαρπον Πα. 2. 26. 

ἄμπελος] υἱηέ φιάλαν --- ἔνδον ἀμπέλου 
καχλάζοισαν δρόσῳ Ο. 7. ὃ, νωμάτω 
φιάλαισι βιατὰν ἀμπέλου παῖδ᾽ ἱ. 6. 
νης Ν, 9. 89. Ἰγονουτουν ἀμπελί Πα. 

18ς. 10. 

ἀμπίπ' λημι) πιοῖ., πὲ] μεταμειβόμενοι 
δ’ ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ 

φίλῳ ΔΙ νέμονται, τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι 
γαίας --- πότμον ἀμπιπ'λάντες ὁμοῖον 

Ν. 10. δ7. 

ἀμπλᾶκία) ς{'", (α ἀμφὶ δ᾽ ἀνθρώπων 
φρασὶν ἀμπλακίαι ἀναρίθμητοι κρέμανται 
Ο. 7. 34. αἱ δύο δ᾽ ἀμπλακίαι φερέπονοι 

τελέθοντι Ῥ. 2. 80. ἁ δ᾽ ἀποφλανρίξαισά 

μιν ἀμπλακίαισι φρενῶν Ρ. 8. 18. ἄγε σὺν 
Τιρυνθίοισιν πρόφρονα σύμμαχον ἐς Τροί- 

αν --- Λαομεδοντιᾶν ὑπὲρ ἀμπλακιᾶν 1. 6. 

29. 
ἀμπλάκιον) εἰ», [αἷἶ τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις 

ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ᾽ ἀμάχανον 
Ῥ, 11. 90. 

ἀμπλᾶἄκίσκω)] τ":ςς, α]] Ξ᾽ογί οἱ ς. δετι. 

ἀνορέας δ᾽ οὐκ ἀμπλακὼν Ο. 8. 07. 
ἄμπνευμα) ὀνγεαϊμίηρ-ῥίαοε ἄμπνευμα 

σεμνὸν ᾿Αλφεοῦ, κλεινᾶν Συρακοσσᾶν 
θάλος ᾿Ορτυγία ν. ᾿Αλφεός Ν, 1. 1. 

ἀμπνέω)] α. ὀνεαίδε ο(ἰ, μριυαγάς, τιεῖ. ἦν 
ὅτι νιν (Ξ-- Τροίαν) πεπρωμένον --- λαβρὸν 
ἀμπνεῦσαι καπνόν Ο. 8, 36. ὁ παγκρατὴς 

κεραυνὸς ἀμπνέων πῦρ Δ, 3.16, Ρ. 408., 
ἰαῆε ὀνεαίι, α δγεανδῖηρ φράζε ἵσταμαι 

δὴ ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε πρίν τι 
φάμεν (ἐπιλαμβάνεται ἑαυτοῦ ὁ Πίνδαρος. 
ΣΝ. 8.19. ο. δῦϑ5., δγεαίδιε, δαυε {6 

ἀναπ' νέομεν δ᾽ οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα Ν. 7. δ. 

ἀμπνοά] ἃ. ὀγεαίμίηρ φράζε, γεςρίίεΞ μαιο- 

μένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν τῶν 
δὲ μόχθων ἀμπνοάν Ο. 8. ἡ. Ρ. ὀνεαί 

᾿ "Ἀμυκ' λαῖος] οἱ Ατηνλκιαὶ 

ἁμόνω 

οἱ 1 |ε, 1 |ε ἀμπνοὰν στέρνων κάϑε- 

λεν 8ς. Ζεύς Ρ. 8. δή. πιεῖ., ἀμπνοὰν δ᾽ 
ἦρωξς ἔστασαν ἰοολ {γε}, 16 Ῥ. 4. 199, 

ἀμπολέω] ρὸ οὐεΐ τηεῖ., οὗ ταροι οπ 
ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ᾽ ἀμπολεῖν ἀπορία 

τελέθει Ν. 7. 104, οἵ. ἀναπολίζω. 

"ἄμῦθάν] 405 οἱ Ἀτοΐβουβ, Ὀγοΐῖμοσ οἵ 

Αἰβοῦ δηὰ ἐαίποσ οἱ ΜΟΙ αταροβ ἐκ δὲ 
Μεσσάνας ᾿Αμυϑάν Ρ. 4. 130. 

'"Ἀμυθδονίδας)] ἀεεοεπάαη οἱ ἡ νενίδαον, οὶ. τε 
ἡΜεϊατιροαϊ αὶ ὑφαίνω δ᾽ ᾿Αμυθαονί- 

δαισιν ποικίλον ἄνδημα (Βοεοκῃ, ΟὨσίβε: 

᾿Αμυθαωνίδαις οοὐά.) ἐς, 179. 

"Ἀμύκ'λαι) ἃ οἰὲγ ποᾶς ϑρασία, οαρευτοὰ ὈῪ 
ἴδο Ηογα κοι δὲν 16 ΠοΙρ οὐ ἴὰς Το δα 

Αἰρίάα, ἔσχον δ’ ᾿Αμύκλας ὄλβιοι (8ς. 

“Ἡρακλείδαι.) Ῥι 1. 66. θάνεν μὲν αὐτὸς 
ἥρως ᾿Ατρείδας ἵκων χρόνῳ κλνταῖς ἐν 
᾿Αμύκλαις Ρ. 11]. 82. ἕλον δ᾽ ᾿Αμύκλας 

Αἰγεῖδαι σέθεν ἔκγονοι (Ξ8.ϑ. ὦ Θήβα.) 
Ι. 1. 14. 

᾿Ἀμύκ' λαθεν] ζγονν Ανινλιαὶ ᾿Αμύκλαθεν 
γὰρ ἔβα σὺν ᾿Ορέστᾳ Αἰολέων στρατιὰν 
χαλκεντέα δεῦρ᾽ ἀνάγων (8.. Πείσανδρος) 

Ν. 11. 834. 

Πελασγὸν 

ἵππον ἣ κύνα ᾿Αμυκλάιαν --- μίμεο (-αἴαν 

Βεσρκ.) Ἦς. 107. 2." 

ἀμόμων] διανιεῖεες, ροοδἄ ὩΠοσειδάνιον 
“ππέφνε Κτέατον ἀμύμονα Ο. 10. 21. 

"Ἀμύντας) Κίπρ οἱ Μαοράοη, [δὲμεος οἵ 

ΑἸοχαπάοσ ῬΆΘΠ6η παῖ θρασύμηδες 

᾿Αμύντα ἔτ. 120. 

᾿Ἀμυντορίδας] ἀεεοσηάαν οΓ «1πιγηίον, 
ηοθα ργαηάβοη ὙΤ]οροίεμος ᾿εὰ [ἢ6 

Αοδδρθδη οοϊοηίζα οη οὐ ποάθθ τὸ δ᾽ 

᾿Αμυντορίδαι ματρόθεν ᾿Αστυδαμείας (5ς. 

εὔχονται. ἱ. 6. ἔπος ἀσβοσπάπηϊ5. οὗ ΤΊε- 

ῬΟΙοπΊο58) Ο. 7. 283. 

ἂμύνω] (ἀμύνων; -ειν: ἱπηρί. ἄμυνεν; τχρά, 
ἀμύνεται: ρΡᾷ85. ἀμύνονται) ιυαγὰ οἹῇ, 

γεριεῖςε τι (ἀπό τινος, πρό τινος) καὶ 
γὰρ αὐτὰ -- ὀρούσαισ᾽ ἀπὸ στρωμνᾶς 
ὅμως ἄμυνεν ὕβριν κνωδάλων Ν. 1. δ0. 

ἐν πολέμῳ κείνα θεὸς ἔντυεν αὐτοῦ θυμὸν 

αἰχματὰν ἀμύνειν λοιγὸν ᾿Ενναλίον Ν. 9. 

817. γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ 



ἀμφαδόν 

τέταται 1. 1. 49. ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ 

χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύ- 

νεταιλοιγὸν ἀμύνωνζἐναντίῳ στρατῷ 
(λοιγὸν ἀμφιβαλὼν ςοπὶ. ΔΛ. Ν᾽. Μαΐτ.) 1. 

ἡ. δ1. Ῥα55., φθονεροὶ δ᾽ ἀμύνονται ἅτᾳ 

(ῦγΖ.: ἀμύνοντ᾽ ἄτᾳ, ἄτα εοἀΐ.: ται 
Ἡεστήδηη: ἄτᾳ οχρυρεηβ (ἀλλ᾽) βυρρ. 

Βοοοκι: (τᾶν) ὙΠίογβοῃ: τηρδὰ. δυὶ Ρ858. 

ἱπίεσγρτγ. Σ, ςἀ.: τῇ ἑαντῶν ἄτῃ καὶ βασ- 
κανίᾳ ἀμύνονται καὶ βλάπτονται. Σ.: “18 
Νοίάοσγ ννογάδσῃ ἀθσος ϑοβδάοση ἔοσηρομα)- 

τφη.᾿" ΤὨσυτοτογ) Ῥ. 11. δΆ. 

[ἀμφαδόν ν. ἀμφανδόν.] 
ἀμφαίνω, ἀναφαίνω)] γοοϊαῖπι, »νιαλε 
ἀπο ἔνθα νικάσαις ἀνέφᾶνε Κυράναν 
Ῥ. 9. 78. νέαισί θ᾽ ἑορταῖς ἰσχύος τ᾽ ἀν- 

δρῶν ἁμίλλαις ἅρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαι- 

νε κυδαίνων πόλιν Ν. 9. 12. κακόφρονά τ᾽ 
ἄμφανεν πραπίδων καρπόν (56"τ.: ἀχρὶ 

ἂν --- ἀμφάνῃ οοἀά. ΡΙυΐατοιὶ) ἔτ. 211. 
οὗ ογϑοϊοβ, γευεαὶ σε -- πεπρωμένον 

βασιλέ᾽ ἄμφᾶνεν Κυράνᾳ Ρ. 4. 62. --- πιςά., 

λαυε δοπιείπὲηρ ῥγοοίαϊηιεά ---- δδ᾽ ἀνὴρ διπλ- 

ὁαν νίκαν ἀνεφάνάτο παίδων {τε) τρίταν 

πρόσθεν 1. 4. 71. 

ἀμφανδόν] ἱ» ἀαγ!ρὶ, ορεῖν “τοῦτο --- 

αἰδέοντ᾽, ἀμφανδὸν ἀδείας τυχεῖν τὸ πρῶ- 
τὸν εὐνᾶς (Ετ. Θεδην : ἀμφαδόν οοἀά.) 

Ρ. 9. 41. 

ἀμφελίσσω) πιοά., εοἱΐ αγοι ὦ ὀτέκνοισιν 
ὠκείας γνάθους ἀμφελίξασθαι μεμαῶτες 

(Ξο. δράκοντες.) Ν΄. 1. 48. 

ἀμφέπω) (-ἐπει; -ἔπων, -ἐποντία); -ἐπεῖν. 
1. αἰεηα ἰο, πη ςίδν ἰο ἃ. οἱ τηδ, 

τυογο)ὲρ “Ἱέρων --- φοινικόπεζαν ἀμφέ- 
πεὶ Δάματρα λευκίππουν τε θυγατρὸς 

ἑορτὰν καὶ Ζηνὸς Αἰτναίον κράτος Ο. θ. 
96. Ρ. οἱ ἀϊνίπἰτίε5, ῥγοίσο τὸν δ᾽ 
ἀμφέποντ’ αἰεὶ φρασὶν δαίμον᾽ ἀσκήσω Ῥ. 
3.108. «. οἱ ρῃνϑὶςείδη, αἱεηά ἰο ἄλλον 
ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν, τοὺς μὲν μαλα- 
καῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων (5ς. ΑΞΘΚΙορίοΞ5.) Ῥ. 

8.81. ἀ. πιεξ., ἀευοίε οπεδεῖ ἰο ἀρί- 
στευον --- παῖδες ἀνορέᾳ χάλκεον στονόεντ᾽ 

ἀμφέπειν ὅμαδον Ι. 8. 28. 
2. ῥοδεῦςβ5, 6.70 8. ἹἹέρωνος --- θε- 
μιστεῖον ὃς ἀμφέπει σκᾶπτον Ο. 1. 19. 
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ἀμφέρω)] ὀνίμρ πρὸ ταορά., 

ἀμφί Α. ὑτορ. 

ἀμφί 

νῦν δὲ παρ᾽ Αἰγιόχῳ κάλλιστον ὄλβον 

ἀμφέπων ναίει (Ξο. ΗετακΚ]63.}1. 4. 59. 

Ὁ. οὐ ροάβ, ῥος6645, δὲ ρμαγάϊαμ! οἱ 

μυχόν τ’ ἀμφέπει μαντήϊον 50. ΑΡοΪϊο Ρ. δ. 

08. καλλίσταν πόλιν ἀμφέπει κλεινάν 

τ᾽ ἀέθλοις (5Ξς. 116 ὩΥΤΩΡᾺ ΓἰδγΑ.) Ρ. 9. 
10. ο. οδονίςἠ,, ἐ70Ὸν μάλα δ’ ἐθέλοντι 

σύμπειρον ἀγωνίᾳ θυμὸν ἀμφέπειν Ν. 1. 
10. πατρὶ Σωγένης ἀταλὸν ἀμφέπων 

θυμὸν Ν. 7. 91. πιοῖ., οἱ ἀπ οἷς, μόχθον 

ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν 

(οοἀά.: ἀμφέπῃ οοπὶ. Ηδγηθ.) Ῥ. 4. 

268. 

3. ῥοξϑέςς, ταοῖ., σμγγομηά, ογουη ἐγὼ 

δὲ τόδε τοι πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ 

σὺν γάλακτι, κιρναμένα δ᾽ ἕερσ᾽ ἀμφέπει 
Ν. 8. 18. 

4. ἔταξ. Ἶχος ἀμφέπο[ισ᾽ ἄν)θεα --- δρέτῃ 

(ϑαρρ. 1οῦε!.) Πα. 12. 4. γλώ)σσαργον 

ἀμφέπων ἐρεθίζομαι πρὸς ἀντάΐν ἔτ. 

1400. 18. χ]άριν [ἀμ͵φέπων χρυ[σο]πί 

(ϑυρρ. [κοὉ6}.} (τ. 216 Ὁ. 8. 

οὔίεν, νἐεἰά 

ἀρχαῖαι δ᾽ ἀρεταὶ ἀμφέροντ᾽ ἀλλασσόμεναι 

γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος Ν. 11. 88. 

1.ς. ᾶὯος. 1. οὐ Ρίαςο. 

ἃ. δεείαάε, αἀγοιριὰ παίζομεν φίλαν 

ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν Ο. 1. 17. 

γλυκὺν ἀμφὶ κᾶπον Ρ. ὅδ. 24. ’᾿Εφυραίων 
ὄὅπ᾽ ἀμφὶ Πηνειὸν γλυκεῖαν προχεόντων 
ἐμὰν Ῥ. 10. δῦ. οὐδέ ποτε ξενίαν οὖρος 
ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ᾽ ἱστίον ἀμφὶ τράπεζαν 
1. ὃ. 40. ἥρωες αἰδοίαν ἐμείγνυντ᾽ ἀμφὶ 
τράπεζαν θαμά ἔτ. 187. ». αἱ, ἐπ 

θαυμαστὸς ἐὼν φάνη Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυ- 

ριν Λυκαίου Ο. 9.96. σ. πιεῖ., οὐδ, ἦ 
ἀεήεηοα οὐ ἁνίκ᾽ ἀμφὶ Πύλον σταθεὶς 
ἤρειδε Ποσειδάν Ο. 9. 81. 

2. οἱ ὕτης. ἀμνίηρ, [ΟΥ̓ λοιπὸν ἀμφὶ 

βίοτον Ο. 1. 97. τὸν ὅλον ἀμφὶ χρόνον 
Ο. 2. 80. τραπέζαισί τ᾽ ἀμφὶ δεύτατα 
κρεῶν σέθεν διεδάσαντο (5:5. ἀυν.: 
ἀμνίηρ {πε ἰαφέ οοπγεῦς: ΟἿὮΘΥΒ 8581} 16 

ἀμφί το Ὅς δάνοτθϊα), οὐ οἷα 1ὲ νἱτα 

τραπέζαις) Ο. 1. δ0. 

3. ἐπ ἐμὲ Ἰπαημεν οὐ, αἰεν ἀείδετο δὲ 



ἀμφί 

πὰν τέμενος --- τὸν ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπον 

Ο. 70. 71. 
4. αδοιιῖ, οοποσνη κελαδέοντι μὲν 

ἀμφὶ Κινύραν πολλάκις φᾶμαι Κυπρίων 

Ρ. ἃ. 18. ὦναξ, ἑκόντι δ᾽ εὔχομαι νόῳ 
κατά τιν᾽ ἁρμονίαν βλέπειν ἀμφ᾽ ἕκαστον 

ὅσα νέομαι Ρ. 8. 09. εὐθὺς δ᾽ ἀπήμων 

κραδία κᾶδος ἀμφ᾽ ἀλλότριον Ν. 1. δ4. ἢ 

ἀμφ᾽ ᾿Ιόλαον; (Ξς. θυμὸν τεὸν εὔφρανας;) 

Ι. 7. 9. )ν ἀμφὶ πόλιν φλεγεί Πα. 18. 4. 
Π. ο. ξεπ. 1. αδομὶ, οοποεγῖηρ ἔστι 

δ᾽ ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά 
Ο. 1. 8ὅ. σύμβολον δ’ οὔ πώ τις ἐπιχθο- 

νίων πιστὸν ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένας 

εὗρεν θεόθεν Ο. 12. 8. μακρὰ μὲν τὰ Περ- 

σέος ἀμφὶ Μεδοίσας Γοργόνος Ν. 10. 4. 

2. [ον {με ξαλα οἱ τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ 

Κυράνας θέμεν σπουδὰν ἅπασαν Ρ. 4. 270. 

οἷοι Λιβύσσας ἀμφὶ γνναικὸς ἔβαν Ἴρασα 
πρὸς πόλιν Ρ. 9. 1086. ἁλίκων τῶ τις 

ἁβρὸν ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλε- 
κέτω μυρσίνας στέφανον Ι. 8. 66. 
ΠΙ. ς. ἀδι. 1. δεσίσ ἦ πολλ᾽ ἀμφὶ 

κρουνοῖς --- ἔπαϑεν Ο. 18. 68. ἀμφὶ Παγ- 

γαίου θεμέθλοις ναιετάοντες Ρ. 4. 180. τό 
σφ᾽ ἔχει κυπαρίσσινον μέλαθρον ἀμφ᾽ ἀν- 

δριάντι σχεδόν Ρ. ὅ. 40. κεῖνος ἀμφ᾽ 

᾿Αχέροντι ναιετάων Ν. 4, 88. ἧ μὰν 
ἀνόμοιά γε δάοισιν ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα 
ῥῆξαν --- τὰ μὲν ἀμφ᾽ ᾿Αχιλεῖ νεοκτόνῳ 

Ν, 8, 80. βαθυκρήμνοισι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀκταῖς 

᾿Ἑλώρον Ν. 9. 40. ἀμφί τε Παρνασσίαις 
πέτραις Πα. 2. 97. 

2. γοιε"α, οκ ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ «-- 

κόσμον ἐλαίας Ο. 8. 18. ἀμφὶ δ’ ἀνθρώπων 
φρασὶν ἀμπλακίαι --- κρέμανται Ο. 7. 24. 

τρία ἔργα ποδαρκὴς ἀμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ 
ἀμφὶ κόμαις Ο. 13. 39. φάρμακον πραὺ 

τείνων ἀμφὶ γέννι Ο. 18. 8δ. δεξιτέρῳ 
μόνον ἀμφὶ ποδί Ρ. 1. 96. 
3. ἐπι γεσρεοί οἱ, ἐπ πὸ ᾿εϊὰ οἱ, οβϑρ. οὗ νῆας 

18. δῖ βσίακο, αἰεὶ δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖσι πόνος 
δαπάνα τε μάρναται πρὸς ἔργον Ο. ὅ. 16. 

μήλων τε κνισσαέσσα πομπὰ καὶ κρίσις 

ἀμφ᾽ ἀέθλοις Ο. 7. 80. εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν 
μοίρᾳ νέμεσιν διχόβουλον μὴ θέμεν Ο. ὃ. 

806. οἷον δ᾽ ἐν Μαραθῶνι --- μένεν ἀγῶνα 

42 ἀμφί 

πρεσβυτέρων ἀμφ᾽ ἀργυρίδεσσιν Ο. 9. 90. 

ἐν ἡρωίαις ἀρεταῖσιν οὐ ψεύσομ᾽ ἀμφὶ 
Κορίνθῳ Ο. 18. δ3, καὶ τὸ λοιπὸν ὁμοῖα --- 

διδοῖτ᾽ ἐπ’ ἔἕργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς 

ἔχειν Ρ. ὅδ. 119. ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν 
ἔμμεν πρὸς ἀρετάν Ῥ. 6. 42. ξυναῖσι δ’ 
ἀμφ᾽ ἀρεταῖς τέταμαι Ῥ. 11]. 84. ὅσσα 

δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθλοις Τιμοδημίδαι ἐξοχώτατοι 

προλέγονται Ν. ὃ. 17. πέφανται οὐκ 
ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας Ν. 6. 14. 
χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν᾽ τὰ μὲν 
ἀμφὶ πόνοις ὑπερώτατα Ν. 8. 43, ὃς δ᾽ 
ἀμφ’ ἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦδος 

ἁβρὸν 1. 1. δῦ. μαρνάσθω τις ἕρδων ἀμφ᾽ 
ἀέθλοισιν 1. δ. δδ. 

4. οὐἱηρ ἰο “Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, 

ἧρως, χερὸς ἐργασίαις ἁλίσκεται" Ο. 8. 42. 

κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας 

ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε 
Μοισᾶν Ρ. 1. 12. ὕμνον --- τὸν ἐδέξαντ᾽ 

ἀμφ᾽ ἀρετᾷ Ρ. 1. 80. τεὸν χρέος, ὦ παῖ, 
νεώτατον καλῶν, ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ 

μαχανᾷ Ρ. 8. 84. μάντιν τ’ ὅλεσσε κόραν, 

ἐπεὶ ἀμφ’ 'Ἑλένᾳ πυρωθέντων Τρώων 
ἕλυσε δόμους ἁβρότατος Ρ. 11. 38. σέο 
δ᾽ ἀμφὶ τρόπῳ τῶν τε καὶ τῶν χρήσιες 

(Ἰοα ςαταοϊὸτες ἐς ρογπιοῖ ἀ᾽ οπιρίογεγ 

᾿υ.ηθ οοπηπῖο ᾿δυΐγο.᾿ Ῥασοῃ.) Ν. 1. 29. 

τὸν γὰρ δας ἀμφὶ βουσίν πως χολωθεὶς 
Ν. 10. 00. ἢ ἀμφὶ πυκναῖς Τειρεσίαο 

βουλαῖς; (55. θυμὸν τεὸν εὔφρανας;) 1. 7. 

8. Ζεὺς ὅτ᾽ ἀμφὶ Θέτιος ἀγλαός τ’ ἔρισαν 

Ποσειδὰν γάμῳ 1. 8. 217. πιστὰ δ᾽ ᾿Αγασι- 
κλέει μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν ἐσλοῖς τε 

γονεῦσιν ἀμφὶ προξενίαισι Παρθ. 2. 41. 

5, ἐπ ποποῖν ο[!΄ ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμα- 

σιν φόρμιγγ᾽ ἐλελίζων Ο. 9. 18. ἀναβάσομαι 
στόλον ἀμφ’ ἀρετᾷ κελαδέων Ῥ. 2. θῶ. 

ἀμφὶ Νεμέςι πολύφατον θρόον ὕμνων δόνει 
ἡσυχᾷ Ν. 7. 80. 
6. οἵ πιο, ἐπ 2):6 σοιγϑς οὐ 

Ο. 18. 31. 

Β. δἄν., αἱ! νοιεά ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ 

στέγετο φρίσσοντας ὄμβρους Ρ. 4. 81. 

εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος 

θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις Ρ. 9. 120. 

ἁλίῳ ἀμφ’ ἑνί 



ἀμφίδλος 43 

οὐδὲ μολόντων πὰρ ματέρ᾽ ἀμφὶ γέλως 
γλυκὺς ὥρσεν χάριν Ρ. 8. 85. 

ἀμῳίδλος] δείωεενι {6 «Ξὰς ἐν δ᾽ ἀμφιά- 
λοισι Ποτειδᾶνος τεθμοῖσιν ἱ. 6. η δος 

Ιβε) πιίδη ράπιο8 Ο. 13. 40. 

"Δμφϊάρηος] (-ηος, -αον οοἀά., -ἢον; -ἀαρεῖ, 
-αρῆ οοἀά.: ““ἷδδοὸ -αρεύς δτοϊέγοτ᾽", 

ΒοΒσοοάοτ) ἃ βεδγ, 80ὴ οὗ ΟἿΚΙο5; Κίῃρ οὗ 

Αγροβ, οπα οἱ ἐπ ϑένοῃ, τηδτιτίεα το Ἐτὶ- 

ῬὮγΙ6 μάντιν Οἰκλείδαν ποτ᾽ ἐς ̓Αμφι- 
άρηον (ν. 1. -ἀραον) Ο. 6. 18. τοιαῦτα μὲν 
ἐφθέγξατ᾽ ᾿Αμφιάρηος Ῥ. 8. ὅθ. φεῦγε 
γὰρ ᾿Αμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα (ϑοδτ.: 

᾿Αμφιάρηόν (πο)τε οοἀά.; 85. Αἀαβῖοβ, 
ἀπίνεη ἔτοπι Ασροβ Ὁγ ΑΔ.) Ν. 9. 18. ὁ δ᾽ 
᾿Αμφιαρεῖ σχίσσεν κεραυνῷ παμβίᾳ Ζεὺς 

τὰν βαθύστερνον χθόνα (5οδτ.: -αρῆι 
ςοἀά.) Ν,, 9. 24, μαχατὰν αἰνέων Μελέ- 

αγρον, αἰνέων δὲ καὶ “Ἕκτορα ᾿Αμφιάρηόν 
τε (Βοςοκῃ: -αον σοἀά.: ποι παροεπὲ Σ.) 

Ι. 7. 88. τε8ξ., ΑἸδοπαρυβ, 12. 7. 618-, 

τοιοῦτός ἐστιν καὶ ὁ παραινῶν ᾿Αμφιλόχῳ 
τῷ παιδί" κ. τ. λ. ἐγ. 48. 

ἀμφιβαίνω)] ἀμφι[βέβακενί Πα. ς (ἃ). 
2. 

ἀμφιβάλλω] μὲ τι αγομμαὰ τινι, γον το ἐδ 
γέρας ἀμφέβαλε τεαῖσιν κόμαις Ρ. ὅ. 81]. 

παεῖ., ὁ πολύφατος ὕμνος ἀμφιβάλλεται 

σοφῶν μητίεσσι ἐγοισης ἱ. 6. οοεοιεῥίες {δὲ 

ἐδοιρῆ!ς Ο. 1. 8. ἔταρ. Ἰάμφιβαλί έτ. 

887. 5. 

ἀμφιθάλασσος] ςεα-ρὶνί 
νομόν Ο. Ἶ. 38. 

ἀμφιθαλής)} Ἰαμφιθαλεῖί Πα. 232 (0). 8. 

ἀμφίκειμαι) 1ὲε ἀγοιηα κείνῳ μὲν (β8ς. 
Τυφῶνι!) Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφίαλος ἀμφίκει- 
ται {τ. 92. 

ἀμφικρέμαμαι] Ρ455. ο. δες., παηρ γομηα 
ὅτι φθονεραὶ θνατῶν φρένας ἀμφϊκρέμανται 
ἐλπίδες 1. 3. 48. 

ἀμφικτίονες)] δοϑε ἐδαὶ ἰἶνε αγοιρ!ά, πεὶρι- 
δοιεγς κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων ἔπορεν 

ἱπποδρομίας (Βοροκῇ : ἀμφικτυόνων οοἀά.) 

Ρ. 4. θ0. στρατῷ τ᾽ ἀμφικτιόνων ὁ Παρ- 

νάσσιος αὐτὸν μυχὸς --- ἀνέειπεν (Βοςοκῆ: 

ἀμφικτυόνων οοἀά.) Ῥ. 10. 8. ἐν ἀμφι- 
κτιόνων ταυροφόνῳ τριετηρίδι ἱ. 6. ἰπ 

ἐς ἀμφιθάλασσον 

ἀμφίπολος 

15: πιδη ράπιε8 Ν. 6. 39. τοὶ μὲν ὧν -- 
λέγονται πρόξενοί --- ἀμφικτιόνων 1. 4. 8. 
τίμαθεν γὰρ τὰ πάλαι τὰ νῦν τ᾽ ἀμφικτιό- 

νεσσιν Παρθ. 2. 48. 

ἀμφυτυλίνδω) γοἱ! αγομπὰ ς. ἀος, ἃ ἀδξ,, 
{16., ἰο55 προν κεῖνος (8ς. φθόνος) καὶ 

Τελαμῶνος δάψεν υἱὸν φασγάνῳ ἀμφι- 

κυλίσαις ἱ. α. πιαϊκίπρ Εἰπι 141] ἀροη ἐξ 
Ν. 8. 28, οἵ. ϑορᾷ., Α͵αχ 907. 

ἀμφιλαφής] υυὐἱάε «ῤνεαάίτρ τόλμα δὲ 
καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις ἕσποιτο Ο. 9. 82. 

"Αμφίλοχος] 805 οἱ Ατωηρμίαγοιβ. τοβϑῖ,, 
Ατἴδδη., 6180, τοιοῦτός ἐστιν καὶ ὁ παραι- 

νῶν ᾿Αμφιλόχῳ τῷ παιδί" κ. τ. λ. τ, 48. 

ἀμφινέμω) πιςὰ., ἀεὶ! ἀγοιιπα, φγγοιἃ 
ὑψηλὰν πόλιν ἀμφινέμονται ἔτ. 119. 2. 

πιοῖ., σὲ δ’ --- πολὺς ὄλβος ἀμφινέμεται 
Ρ. 8. 14. 

ἀμφίπεδος] εν:οἰγεϊεά ὃν ῥα! “ἐπὶ λαὸν 
ἀγείραις νασιώταν ὄχθον ἐς ἀμφίπεδον᾽᾿ 
ἱ. 6. ἕο Π6 5ῆοσεβ οἱ Ογσοης Ρ. 9. δῦ. 

ἀμφιπίτνω)] {αἰ μῤοη απὰ ἐπιδναςε 
ἐγὼ --- κλυτὸν ἔθνος Λοκρῶν ἀμφέπεσον, 

μέλιτι εὐάνορα πόλιν καταβρέχων Ο. 10. 

98. 
ἀμφιπολέω] ὡασίοῦ οὐ  ἹἹμέραν εὐρυσθε- 

νξ᾽ ἀμφιπόλει, σώτειρα Τύχα Ο. 12. 2. 

χρὴ μαλακὰν χέρα προσβάλλοντα τρώμαν 

ἕλκεος ἀμφιπολεῖν αἰτηὰ ἰο Ῥ. 4. 27]. 

(ἔρωτες) " οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον 

ποιμένες ἀμφεπόλησαν Κυπρίας δώρων 
Ν. 8. 6. πιοξ., ἀλλ᾽ ἤδη με γηραιὸν μέρος 

ἁλικίας ἀμφιπολεῖ᾽" ἱ. ε. τυαΐὲς [ον Ῥ. 4. 

188. ἔταρ. ἀ)μφιπολεῖί Ρ. Οχγ. 1792. ἐς. 

51. 
ἀμφίπολος] α. δά). νεκροὶ υἱεεά 

ἀμφίπολον Ο. 1. 98 Ρ. 5005. αἰεπάσηι 
(πι816 οσ ἔς πι816) πέμποισ᾽ ἀμφιπόλους 

ἐκέλευσεν --- δόμεν Εἰλατίδᾳ βρέφος Ο. 0. 
32. ἀμφιπόλοις δὲ --- δηριαζόμενον (8ς. 

Νεοπτόλεμον: ἱ. 6. αἰϊοεπάἀαπῖθ οὐ {6 
Θεὶρμὶς ἴεπιρῖς οἱ ΑΡοἹο) Πα. 6. 117. 

πολύξεναι νεάνιδες, ἀμφίπολοι [ΠὨειθοῦς 

ἐν ἀφνειῷ Κορίνθῳ ἰεπρὶς ρῥτοϑευϊε8 οὗ 

Αρδτοαίῖο ἔτ, 122, 1. ἔταρ. πᾶσαι [ -- 

Ἰάμφίπολ[οι)] Κεφαλλανί (ϑυρρ. 1.οὉ6}.) 

Πα. 20. 19. 

τύμβον 



ἀμφίρῦτος 

ἀμφίρῦτος] «εα-εἰν! ἐν Κέῷ ἀμφιρύτᾳ 
(ἀμφιρύτῳ ΣΥΡ.) 1. 1. 8. Δᾶλον ἀμφιρύταν 

ὑτ. 880. 
ἀμφίς] ρΡτερ. ο. βεῃ., αδομέ, οορρογνι εν 

γυίων ἀέθλοις ἐπεδείξαντο κρίσιν ἐσθᾶτος 

ἀμφίς (ν᾿ ἦ τὸ ἔπαθλον ἐσθής. Σ.) Ρ. 4. 268. 

ἀμφιτρέχω) γεν γομωμ ἡ σέλας δ᾽ ἀμφ- 
ἐδ'ραμεν λάβρον ᾿Αφαίστον Ρ. 8. 839. 

"Αμφίὶϊτρίτα) τές οἱ Ῥοβοίάοῃ χρυσα- 
λακάτοιο πόσις ᾿Αμφιτρίτας Ο. θ. 1θὅ. 

(ΣΥρ. Ο. 1. 14. 

"᾿Αμφϊτρύων) (-ὧν, -ὠνος, -ῶνι, -ων) οὗ 
Ατροβ, Ἰαΐεσ οὐ Ὑμοῦοβ, Ἀυθϑραπὰ οἵ 

ΑἸΚαλθης τὸν (᾿Ιόλαον) --- κρύψαν 
ἕνερθ᾽ ὑπὸ γᾶν διφρηλάτα ᾿Αμφιτρύωνος 

σάματι, πατροπάτωρ ἔνθα οἱ Σπαρτῶν 

ξένος κεῖτο Ρ. 9. 81. ἐν χερὶ δ᾽ ᾿Αμφιτρύων 
κολεοῦ γνμνὸν τινάσσων φάσγανον ἵκετ᾽ 
Ν, 1. δ2. οὔνεκ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος ἀγλαὸν παρὰ 

τύμβον Καδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι 
μείγννον δα ἴῃς ἩΗδοτγακιεῖα Ν. 4. 20. 

θρέψε δ᾽ αἰχμὰν ᾿Αμφιτρύωνος (5Ξς. Ζεύς.) 

Ν. 10. 18. καὶ σέθεν, ᾿Αμφιτρύων, παῖδας 
προσειτεῖν (55. ΗτΔΕ165 δηα Ἰοΐδοβ.) 1. 

1. 66. ὁπότ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος ἐν θυρέτροις 
σταθεὶς ἄλοχον μετῆλθεν ᾿Ἡρακλείοις γο- 
ναῖς (58ς. Ζεύς.} 1. 7. 6. γαρ. Ἰοῖκον ᾿Αμφιτρ- 

ὑωνος[ Πα. 20. 16. ᾿Αμ)φιτρύωνί τε σᾶμα 

χέω[ν (80Ρ». 1.οὉ6}.} ἐσ. 169. 48. 

"Αμφὶϊτρυύωνϊἄδας] 505 οἱ Δ πιῤλέίνγοι,, ορὶῖ- 
{μ6ῖ οὗ Ἠογδκῖοβ ἐλαίας, τάν ποτε --- 

ἕνεικεν ᾿Αμφιτρυωνιάδας (ὈγΖ.: -ίδας 

οοἀά.) Ο. 83. 14. τὸν μὲν ἐν ῥινῷ λέοντος 

στάντα --- καρτεραίχμαν ᾿Αμφιτρνωνιάδαν 

Ι. 0. 38. ᾿Αμφιτρυ)ωνιάδας (ΞΡ. [006].} 

Ῥ. Οχυ. 2029, {τ. 1. 10 δὰ 34. 846. 

ἀμφιψαύω)] ν. ἀμφί Β ἀπὰ ψαύω. 
ἀμφορεύς] ανεῤλονα ἀσκὸς δ᾽ οὔτε τις 

ἀμφορεὺς ἐλίννεν δόμοις "(γ. 1040. 4." 

ἀμφότερος) (-οι, -οις: -α, -ας; -ἄν, -αις; 

τον; τῶν, -οισίι), -α) 

1. δάϊ. 8. δοίλι ἀμφοτέροις ὁμοῖοι 

τοκεῦσι Ρ. ὃ. 47. καὶ κασίγνητοί σφισιν 

ἀμφότεροι ἤλυθον Ῥ. 4. 124. “καρτερὸς 

ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω Ζεὺς ὁ γενέϑλιος 

ἀμφοτέροις" Ρ. 4. 167, ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν 
ματρὸς ἀμφότεροι (8ς. ἄνδρες καὶ θεοί.) 

ἄμφω 

Ν, 6. 2. ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς, 

ἀμφοτέρας ἰὼν χειρός (καὶ ἀριστερᾶς καὶ 

δεξιᾶς. Σ.) Ν. 7, 94. ἀμφοτερᾶν τοι χαρί- 

των σὺν θεοῖς ζεύξω τέλος, καὶ τὸν ἀκερ- 

σεκόμαν Φοῖβον χορεύων --- καὶ τὰν 

ἁλιερκέα ᾿Ισθμοῦ δειράδ᾽ (Βοοοκὰ ο Σ: 
ἀμφοτέρων, -οἷς οοἀᾷ. : 1. ς. δοηρδ ἴοσ ῬοΪὮ 

Τιςῦὺς δπὰ Πε]ο5.} 1. 1.6. ΡΒ. ἀοιδία 

ἐσθὰς δ’ ἀμφοτέρα μιν ἔχεν (ν. ]. ἀμφότερον) 

Ῥ. 4,19. 
2. Ρῖο 5805. ἃ. πιᾶϑς., ἴδῃ). ὅτ᾽ 

ἀμφότεροι κράτησαν Ο. 9. 84. ἄμαχον 
κακὸν ἀμφοτέροις διαβολιᾶν ὑποφάτιες 
((. 6. ἴο Ὀοζῃ 5,468, 5ἰαημάογοσβ δῃὰ 

βἰδηδοσοὰ) Ῥῥ. 2. 170. παρ’ ἀμφοτέροις 

(Ρεϊουβ δῃὰ Ἰζδάπιοβ) Ρ. 8. 98. πατρὸς 
δ᾽ ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχον γένος 

Ἡρακλέος βασιλεύει ([«ἀκεάαίτηοι πὰ 
Τμοββαῖν) Ῥ. 10. 32. δι πουῖ. καί νυν 

ὑπ’ ἀμφοτέρων σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν 
(.. ε. ἴο ἰῆς βϑουπά οἱ ἴδε ἤυῖε ἀπὰ ἱγτ6 

Ο. 7. 18. ἐδόκησαν ἐπ’ ἀμφότερα μαχᾶν 

τάμνειν τέλος ο᾽: δοίδ «εἷάες Ο. 18. 57. 

ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ (506- 
(688 δηᾶ (απο) Ρ. 1. 99. πολλοὶ μάρτυρες 

ἀμφοτέροις πιστοί (8:5ῃ. ἀὰυν.: τῷ τ᾽ 
ἀληθεῖ καὶ τῷ ψευδεῖ. Σ.: ὃγομν αἰ βονίίν 

απὰ γομν τυεαϊᾷ οἵ. νν. 81--8) Ῥ. 1. 88. 

3, ἀμφότερα ρτο ἁᾶν., δοίδβ πέποιθα δὲ 
ξένον μή τιν’ ἀμφότερα καλῶν τε ἵδριν 
ἰἅμαζκαὶ δύναμιν κυριώτερον --- δαιδα- 

λωσέμεν Ο. 1. 104. 
4, ἀμφότερον τε καί, δοιὰ --- απὰ 

“ποθέω στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς, ἀμφό- 

τερον μάντιν τ’ ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασ- 
θαι" Ο. 6. 17. εἰ δ’ ἀρετᾷ κατάκειται πτᾷσαν 

ὀργάν, ἀμφότερον δαπαναῖς τε καὶ πόνοις 

1. 1. 42. 
ἀμφοτέρωθεν] 4. 7γο»" δοίδ, ῥίατσες ἀλαθήὴς 

τέ μοι ἔξορκος ἐπέσσεται ἑξηκοντάκι δὴ 

ἀμφοτέρωθεν ἀδύγλωσσος βοὰ κάρνκος 

ἐσλοῦ (ἰ. 6. δὲ ἔῃ ᾿Ι5ϊ πῃ ἀπ Νειλθδῃ 

δατλε8) Ο. 18. 99. Ῥ. οπ δοιὰ εοἰᾶες 

εὔδει δ᾽ ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός, ὠκεῖαν 

πτέρυγ᾽ ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις Ρ. 1. ὁ. 
ἄμφω] δοίῆὀ σχερσὶ δ᾽ ἄρα Κρονίων ῥίψαις 

δι᾽ ἀμφοῖν ἀμπνοὰν στέρνων κάθελεν (ἰ. ς. 



ἀμώμητος 

τσουρὰ Αβκιερίοβ δὰ Ηἷβ ραῦςη) Ρ. 8. 
δΊ. ἄνδρας πτεροῖσιν νῶτα πεφρίκοντας 

ἄμφω πορφυρέοις Ρ. 4. 188. τὶν δ’ ἐν 
᾿Ισθμῷ διπλόα θάλλοισ᾽ ἀρετά, Φυλακίδα, 
κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, 

παγκρατίου (ἀμφοτέροις ὑμῖν, σοί τε καὶ 
τῷ Πυθέᾳ. Σ.} 1. δ. 18. 

ἀμώμητος) [αιηηἶεες, δίανιοῖσος φρενῶν 
ἔλαχε καρπὸν ἀμώμητον (3... ἘΒαδαπηδη- 
1808) Ρ. 2. 14. 

ἄν] 1. ἐπ Ἀσίποὶρϑὶ οἴδυβεβ α. ας. ορῖ. 

ἀποίητον οὐδ᾽ ἂν χρόνος --- δύναιτο 
θέμεν Ο. 2. 16. λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαί- 
μονι γένοιτ᾽ ἄν Ο. 2. 18. τίς ἂν φράσαι 

δύναιτο; Ο. 2. 100. κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν 
εἶποι ἔργα Ο. 8. 62. [ν. 1. διαλλάξαιντ᾽ ἄν 
(διαλλάξαιντο οοὐά. οοἰξ.) Ο. 11. 20.] 

τά τ’ ἐσσόμενα τότ᾽ ἂν φαίην σαφές Ο. 18. 
108. ὡς μὰν σαφὲς οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν 

Ο. 18. 46. φιλέων δ᾽ ἂν εὐχοίμαν Κρονίδαις 

Παρθ. 1. 11. Ῥ. α. ἱπά, δοσ. ἐπεὶ 
ἀντίον πῶς ἂν τριόδοντος Ἡρακλέης 

σκύταλον τίναξε χερσίν Ο. 9. 80. παρ’ 
εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνον κάλλιον ἂν 
δηριώντων ἐνόστησ᾽ ἀντιπάλων Ν. 11. 

296. οι. α--. ἰηά. ἐμέ. [μαθὼν 

δέ τις ἂν ἐρεῖ (ςοἀά., φυοτιπι Ἰοσεξοῃο τα 

τοοορῖξ 9861], οοηέοτθηϑ ϑοῦνυζ: Ὠεῦτ. 

2. 861. 2.: ἀνερεῖ Οἰ]άεΓΒΙεονα, οἵ. ἱπίγα 8.) 

Ν. 1. 68) β. μέλανος ἂν (δ᾽ ἂν οοἀά.: 

δ᾽ ἀεὶ. Ετ. Θομιίά: ἂν οπι. οοὰοχ ὑπυ8: 

μέλανα δ᾽ οοηΐ. Ἡδτπιδπῃ: μέλανος ὄγ᾽ 

Βοντϑ.) ἐσχατιὰν καλλίονα θανάτουζ(στεί- 

ΧοΙ) (οοπὶ. ΔΜΝῚ.: ἐν οοἀά.: θανάτοι᾽ ἔσχε 
5560 ΚΙςο: θάνατόν γ᾽ ἔσχε Βοεοκῇ: ἄν νεὶ 

ἀν’ ςἀὰ.) Ρ. 11. 606. Χρομίῳ κεν ὑπασπί- 

ζῶν --- ἔκρινας ἂν κίνδυνον (βἰς Σ: 4}}} ροϑὲ 
ἔκρινας αἰξαηχογυπε, ἄν -- ἀνὰ ἰπῖοτ- 
ΡῬτιοῖβΕ.) Ν. 9. 86. 

2. ἰὴ βυθοτά. οἴδιβε. (εἴ. ὅταν, ὁπόταν.) 
ἃ. 6. 50}]., α. τοιῃροταὶ οἱ ὦπασε 

θησαυρὸν δίδυμον μαντοσύνας, τόκα μὲν 

φωνὰν ἀκούειν ---, εὖτ᾽ ἂν δὲ --- Ἥρα- 
κλέης --- πατρὶ ἑορτὰν --- κτίσῃ ---, τότ᾽ αὖ 
χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν Ο. 6. 67. 

ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται σάος, 

πολὺς εὖτ᾽ ἂν ἐπιβρίσαις ἔπηται Ῥ. 8. 

45 ἀνά 

106. --- εὖτ᾽ ἂν --- μόλῃ Ῥ. 4. 76. τάκομαι, 
εὖτ᾽ ἂν ἴδω ἔτ. 128.1.. β. τοϊδνς 

ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, 
στέφανον ὕψιστον δέδεκται Ῥ. 1. 100. 
δίδωσί τε Μοῖσαν οἷς ἂν ἐθέλῃ Ῥ. 8. θὅ. 

εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ 
γίνεται σοφοῖς, ὃς ἂν --- τὰ μέγιστ᾽ ἀέθλων 
ἕλῃ Ρ. 10. 28. (τὰ δ᾽ αὐτὸς ἄν τις τύχῃ 

(εοἀά. ςοπῖτα πηοῖσ.: ἀντιτύχῃ Μίη- 
ΒΆ1:ς}}}} Ν. 4. 91.}] Ὁ. ς. ορῖ., ἰπ τεϊανα 

οἰαυβα. εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι, 

ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπ- 
λοις Ῥ. 9. 119. ἴῃ οδ]εςξ οἴδυξο. ἕντειλεν 

φυλάξασθαι χρέος παισὶν φίλοις, ὡς ἂν 

θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν Ο. 7. 42. 

3. ἀυῦ., ἄυς ἰο {αϊ5ς αἰνδίοη οὐ νοτάϑβ. 

οἱ. Ν. 7. 68, 1. 8. 47. [πτερ ἂν οοἀά.: πέραν 

ςοΥσ. ΗἩδσσηᾶπῃ Ν. 7. 70. ἂν ἔχοι οοἀά.: 

ἀνέχοι οοττ. ΤὨοσβο Ν. 7. 89. ἂν ἀξίαις 

ςοἀά.: ἀναξίαις οοττ. ΑἸΌετε Ν. 8. 10.] 

4. ἔταρ. Ἰούκ ἂν παρί Θρ. 2. 8. 

ἀνά] (ἄν ἱπ ἀροςορα Ὀεέοσο δ, χ, Κι ν, τ; ἀγ 
Ῥεΐογε κ Πα. 7. 12 ν. 1.; ἄμ Ὀείοτςε π΄.) 

Α,, ῥσὲρ α. δ0ο. 1. οἱ φῥἷαςς ἃ. ἵν, 

ἑδνομρΊ)ᾶοι ἀν’ Ἑλλάδα Ῥ. 2, 60. 

δώδεκ’ ἂν δρόμων τέμενος (ΤὨϊεΓΒοἢ : δὼ- 

δεκαδρομον, -ῶὧν οοἀά.) Ρ. δ. 88. τῶν γὰρ 

ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ 

ὄλβῳ τεθαλότα Ῥ. 11. δ2. Ποσειδάνιον 

ἂν τέμενος Ν. 6. 41. δάπεδον ἂν τόδε 

Ν. 7. 88, οἵ τ᾽ ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηιάδαι 

Ν, 8. 12, ἀδυπνόῳ τέ νιν ἀσπάζοντο 
φωνᾷ --- γαῖαν ἀνὰ σφετέραν 1. 2. 27. 

εὐανθέ᾽ ἀπέπνευσας ἁλικίαν προμάχων ἀν᾽ 

ὅμιλον 1, 7. 88. ἼἼσθμιον ἂν νάπος Δωρίων 

ἔλαχεν σελίνων (Ηστπιαπη : ἀνάπος οσοὐοχ) 

Ι. 8, 68. (Δᾶλ)ον ἀν’ εὔοδμον Πα. 2. 97. 

[ἂν Ζεάθον πόλιν (οοηϊ. ΝΝῚ].: καὶ Ζ. Π.) 
Πα. 9. 44. ἂν δὲ Ρόδον κατῴκισθεν ἔτ. 

119.1. Ρ. προῆ, αἱοηρ εἰ δὲ τέτραπται 
θεοδότων ἔργων κέλευθον ἂν καθαράν 
1. 8. 28. ἐλαύνεις ἀν’ ἀμβροτί Πα. 83. 10. 

Ἶόντι τηλαυγέ᾽ ἀγ κορυφάνί (Πῆ: ἂν 
Πι) Πα. 1. 12. ἀνὰ Δώτιον ἀνθεμόεν 

πεδίον πέταται (53... κύων.) “ἔτ. 1074. 45 

πρῶτον μὲν ᾿Αλκμήνας σὺν υἱῷ Τρώιον 

ἂμ πεδίον --- ἦλθεν ἔτ. 172. 4. ς. ἀυῦ. 



ἄνα 

ἣ πόντου κενέωσιν ( ) ἂμ πέδον (Ηες- 
πιᾶηῃ: ἀλλὰ οοἀὰ. Ὀίοπ. ἨΔ].) Πα. 9. 10. 

2. οἱ {{πι|ς, ἐπ; ἐδέ σοιεγϑς οἱ, ἀτινίηρ ὅτ᾽ 

ἀμφότεροι κράτησαν μίαν ἔργον ἀν᾽ ἁμέραν 

Ο. 9. 86. ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ᾽ ἔπειτ᾽ 

ἂν χρόνον Ν. 8. 49. Χρομίῳ κεν ὑπασπίζων 
- ἔκρινας, ἂν κίνδυνον ὀξείας ἀυτᾶς (ἂν -- 

κε Σ ουπὶ ἔκρινας οοπίυηχι) Ν, 9. 88. 

Β. ΡῬταρ. ς. ἀδί., πρβοη χρυσέαισί τ᾽ 

ἀν’ ἵπποις Ο. 1. 41. ἀν’ ἵπποις χρυσέαις 
Ο. 8. δ1. ἀν’ ἵπποισι δὲ τέτρασιν Ο. 10. 69. 
ἀνὰ βωμῷ θεᾶς Ο. 18. 76. εὔδει δ᾽ ἀνὰ 

σκάπτῳ Διὸς αἰετός Ῥ. 1. 6. ἀνὰ δ᾽ ἡμιόνοις 

ξεστᾷ τ’ ἀπήνᾳ προτροπάδαν Πελίας ἵκετο 

Ρ. 4. 94. θοαῖς ἂν ναυσὶ Ν. 7. 29. ἐπικρά- 
νοισι γὰρ ἂν κιόνων ἔτ. 60. ἀ. ἂν δ᾽ ἐπι- 
κράνοις σχέθον πέτραν ἀδαμαντοπέδιλοι 
κίονες ἔτ. 38 ἃ. 7. ἀλλοτρίαις ἀν᾽ ἵπποις 

Πα. 18. 12. 
Γ. ἐπ ἐπιοϑὶβ ἀνὰ δ᾽ ἔπαλτ᾽ ν. ἀναπάλλω 

Ο. 18. 71. ἂν δ᾽ εὐθὺς ἁρπάξαις ν. ἀναρπά- 

ζω Ρ. 4.84. ἀνὰ βωλακίας δ᾽ ὀρόγνιαν σχίζε 
ν. ἀνασχίζω (ἀναβωλακίας ποῦ πι οοὐά.) 
Ρ. 4. 228. ἀνὰ δ᾽ ἱστία τεῖνον ν. ἀνατείνω 

Ν. ὅ. ὅ1. ἀλλ’ ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ᾽, 
ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν ἐπ’ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων 

ἀέθλων κορυφάν ν. ἀνόρνυμι Ν. 9. 8. 
ἀνὰ δ᾽ ἔλυσεν ν-. ἀναλύω Ν. 10. 90. 

ἀνὰ δ᾽ ἄγαγον (Ετ. δεπ πιά : ἀν δ᾽ οοὐά.) 
ν. ἀνάγω 1. 6. 62. ὁ δ᾽ ἀντίον ἀνὰ κάρα 
τ’ ἄειρ[ε ν. ἀναείρω Πα. 20. 10. 

ἄνα] «. νου. ἄναξ, ᾳ. ν. [Ὀ. σοηὶ. ΚΚαγϑβογ: 

ἀλλὰ ςοἀά. Ο. 18. 114. 

ἀναβαίνω) (ἀναβαίνει; -βαίνων; -βαίνειν: 
71υξ. -βάσομαι: ὅοτ. 1. ἄμβασε; ἃοτ. ὦ. 

ἀνέβαν; ἀναβαίς οοηϊ.) 

1. τηΐταῃϑ. α, οἰΐηιδ, ἕο ἡ καὶ τοὶ 

γὰρ --- ἀνέβαν 5ς. ἴο ἐᾷς δογορο 5 Ο. 7. 
48. Ὁ. »"ον ({}) ἀναβαὶς δ᾽ εὐθὺς 

ἐνόπλια χαλκωθεὶς ἔπαιζεν (Τυγγη: ἀνα- 
βὰς οοἀὰ.) Ο. 18. 86. τὸ κρατήσιππον γὰρ 

ἐς ἄρμ' ἀναβαίνων ματέρι καὶ διδύμοις 
παίδεσσιν αὐδὰν μανύει Ν. 9. 4. ς- 

πιεῖ. εὐανθέα δ᾽ ἀναβάσομαι στόλον 

ἀμφ᾽ ἀρετᾷ κελαδέων (ἡ δὲ μεταφορὰ 

ἀπὸ τῶν πλεόντων ἡδέως. Σ.) Ῥ. 2. 62. 

τέτειχισται δὲ πάλαι πύργος ὑψηλαῖς 

46 ἀνάγκα 

ἀρεταῖς ἀναβαίνειν (80. τοῖς Αἰακίδαις) 

Ι. ὅ. 45. πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ 

σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον 

γένος ἀνδρῶν, δίχα μοι νόος ἀτρέκειαν 

εἰπεῖν ἐγ. 218. 2, 
2. ἰτᾶη8., οδυδαῖ, “παῖε Ιο εγιδαγὰ καί 

ῥά οἱ μάντις --- Μόψος ἄμβασε στρατὸν 
πρόφρων Ρ. 4. 191. 

ἀναβάλλω] πιεὰ., 4. εἰνίκἀδ ερ, ἴΒς [01ὸ 
εἴρειν στεφάνους ἐλαφρόν, ἀναβάλεο Ν. 
1. 11. Β. ῥοοίρῥοης "'ἄνδρας ὀλέσαις 

μναστῆρας ἀναβάλλεται γάμον θυγα- 

τρός᾽᾿ Ο. 1. 80. πεῖραν μὲν ἀγάνορα Φοινι- 
κοστόλων ἐγχέων ταύταν θανάτον πέρι 

καὶ ζωᾶς ἀναβάλλομαι ὡς πόρσιστα Ν.9.29, 

[ἀναβωλάκιος ν. βωλάκιος, ἀνασχίζω Ρ. 4. 
3938.} 

[ἀναγέομαι) 4. ἀνγίυε ονμευαγὰς ταοῖ. εἴην 
εὑρησιεπὴς ἀναγεῖσθαι πρόσφορος ἐν Μοι- 

σᾶν δίφρῳ ν»ἹῸΠῚ ἃ ῥΪαγ οἡ 8εῆβς Ὁ. Ο. 9. 
80. . γείαίς βραχύ μοι στόμα πάντ᾽ 

ἀναγήσασθ᾽, ὅσων ᾿Αργεῖον ἔχει τέμενος 
μοῖραν ἐσλῶν Ν. 10. 19. ἐμοὶ δὲ μακρὸν 

πάσας ἀναγήσασθ᾽ ἀρετάς (Μ᾽ ρατοι!!: 

ἀγήσασθ᾽ οοὐά.) 1. 6. 80. 

ἀναγϊνώσκω] 4. γεαά οἱΐ τὸν ᾽Ολυμ- 

πιονίκαν ἀνάγνωτέ μοι! ᾿Αρχεστράτον 
παῖδα, πόθι φρενὸς ἐμᾶς γέγραπται Ο. 

10. 1. Ῥ. αοκηοιυϊεάρε (Νικόμαχος) 

ὧν τε καὶ κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον, σπονδο- 

φόροι Κρονίδα Ζηνὸς ᾿Αλεῖοι (ΑἈταΏΒ: 

ἀνέγνων ςοὐά.}) 1. 2. 28. 
ἀνάγκα] (-«, -ας, -ᾳ; -αἱς) »ερέςείίν, 

τοι ρμὶςῖον, οομ οίγαῖη! ἐχθρᾷ λόγον φρά- 
σαις ἀνάγκᾳ ιυἱὰ λε λοκι ἐν οἱ πεοδοϑεέν 

Ο. 2. 60. μιν --- ἔντυ᾽ ἀνάγκα πατρόθεν 
Ο. 3. 28. σὺν δ’ ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί τις 

ἐὼν μελαλάνωρ ἔσανεν . 1. δ]. βοέονς 

δήσαις ἀνάγκᾳ ἕντεσιν αὐχένας (ν. 1. 

ἀνάγκας) Ρ. 4. 384. καλὰ γινώσκοντ᾽ 
ἀνάγκᾳ ἐκτὸς ἔχειν πόδα ῬΡ. 4. 288. 

Ὥρα πότνια, --- τὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας 
χερσὶ βαστάζεις Ν. 8. 8. κεράιζε --- Τυ- 
φῶνα πεντηκοντοκέφαλον ἀνάγκᾳ Ζεὺς 
πατὴρ ὡάς φομιβεϊ δὰ ἰΙο (τ. 98. βιαίᾳ 

δαμεὶς ἀνάγκᾳ ὃν ἐηεεοαῤαδίε υἱοίξηιοα 

Παρθ. 1. 18. σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ πᾶν καλὸν ἔτ. 



ἀναγκαῖος 

122, 9. Ταρτάρον πυθμέναζπτίξεις ἀφα- 

νοῦς σφυρηλάτοις ἀνάγκαις δεαίεν ολαΐτις 

οἱ οονρβεείοι [γ. 20Ί. ο. ἰηΐ., θανεῖν δ᾽ 

οἷσιν ἀνάγκα Ο. 1. 82. ταρ. Κρ]ονίων 
νεῦσεν ἀνάγκᾳ![ Δ. 4. 17. 

ἀναγκαῖος) εἸογοεά λυγρόν τ᾽ ἔρανον 
Ἰπολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ᾽ ἔμπεδον δουλο- 

σύναν τό τ’ ἀναγκαῖον λέχος (. ε. οἵ 
Ῥ8π86) Ρ. 12. 15. Ἰαν λέχεά τ᾽ ἀναγκαῖα 
δολί (83ς. οὐ Ἰϑαπας ἃ Ῥοϊγάεἰκῖε5) Δ. 4. 

16. 
ἀνάγω])] «. ὀνίηξ π|ῤ, γναῖοε, αινακον ἐκ 

λεχέων ἀνάγει φάμαν παλαιὰν εὐκλέων 

ἔργων 5ς. ΡοΞβείάοῃ 1. 4. 22. ἀνὰ δ' ἄγαγον 
ἐς φάος οἷαν μοῖραν ὕμνων 5ς. ἴῃς 5008 

οὐ Ταροη 1. 6. 02. οἴ. ὅταν τις -- 

βροτήσιος ἀνὴρ πότμου παραδόντος αὖ- 

τὸν (-- πλοῦτον) ἀνάγῃ πολύφιλον ἐπέ- 
ταν Ρ. ὅ. ὃ. Ὁ. Ρῥιώ ἰο 5ξεα τυἱτὴι ᾿Αμύ- 

κλαθεν γὰρ ἔβα σὺν ᾿Ορέστᾳ, Αἰολέων 
στρατιὰν χαλκεντέα δεῦρ᾽ ἀνάγων ἱ. ε. 

ἴο Τεπεάοβ Ν. 11. 38. 

ἀναδέκομαι] νεςεῖυε τὰν πολύκοινον 
ἀνδέξατ᾽ ἀγγελίαν Ῥ. 3. 41. πολύθυτον 

ἔρανον ἔνθεν ἀναδεξάμενοι 1. δ. 78. 

ἀναδέρω] ν. ἀνδέρω. 
ἀναδέω) «. δίνά ον ἰοΡ, ἐγοῖυν (ταοα., οπο᾿ 8 
ον δορά) ἀνέδησεν ᾿Ορτυγίαν στε- 

φάνοις Ῥ. 2. 6, δάφνᾳ τε χρυσέᾳ κόμας 

ἀναδήσαντες εἰλαπινάζοισιν εὐφρόνως Ρ. 

10. 40. ἀνδησάμενός τε κόμαν ἐν πορφυ- 
ρέοις ἔρνεσιν Ν. 11. 28. τῶν (5Ξς. στεφάνων) 
ἀθρόοις ἀνδησάμενοι θαμάκις ἔρνεσιν χαί- 

τας 1. 1. 28. Δωρίων αὐτῷ στεφάνωμα 

κόμᾳ πέμπεν ἀναδεῖσθαι σελίνων (Ετ. 
Θοβηνὰ : ἀνδεῖσθαι οοἀά.} 1. ὃ. 16. ἀν)δη- 

σάμεναι πλοκάμους μύρτων ὑπί (δᾳρρ. 

1οὉς].) Πα. 1384. 10. Ρ. οἱ ἴῃς Ἤοτοινῃβ 

τποπιβοῖνοσ, δία ὄντιν᾽ ἀθρόοι στέφανοι 

χερσὶ νικάσαντ᾽ ἀνέδησαν ἔθειραν ἣ ταχνυ- 
τᾶτι ποδῶν 1. ὅ. ὃ. 

ἀναδΐδωμι, ἀνδίδωμι) «. εἰυε ῤ, ἀεί τθον 
ΜΡ ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ 

ἔτει ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν 85. Ῥεγβερῇοῃθ 

4. 188. 3. Ὁ. γαΐςε απ μαμὰ [ο 

ἄνδωκε δ᾽ αὐτῷ φέρτατος οἰνοδόκον φιά- 

λαν -- Τελαμὼν 1. θ. 89. 

ἀνδλίσκω 

ἀνἄείρω] {Πρ 1ὁ δ’ ἀντίον ἀνὰ κάρα 
τ᾽ ἄειρ[ε (ϑΡΡ. 1υοὔς}) Πα, 20. 10. 

ἀναιδής] ογεἰ ἀναιδέα --- θάνατον Ο. 10. 

100. δέδεται γὰρ ἀναιδεῖ ἐλπίδι γνῖα Ν. 
11. 45. παῦσέν [|τ’ Ἱέργ᾽ ἀναιδῆ 8.. οἵ 

1ἰδοπιοάοῃ ἔτ. 1408. δ9 (388). 

ἀναίνομαι] γε{ιεδε, ἀεοἰ πε ο. πέ. Εὐξαντίον 

-- [Κρητ]ῶν μαιομένων ὃς ἄναζίνετο])] 
αὐταρχεῖν (ἀνάνατο οοπὶ. Νν1).) Πα. 4. 86. 

ἀναιρέω)] α. ἰσλε τῷ, ἀῶαὰν “παῖδα --- ὃν 
κλυτὸς Ἑρμᾶς εὐθρόνοις "ὥραισι καὶ 

Γαίᾳ ἀνελὼν φίλας ὑπὸ ματέρος οἵσει"" 

Ῥ, 9. 61. ᾽Ορέστα" τὸν δὴ φονενομένον 
πατρὸς ᾿Αρσινόα Κλυταιμήστρας χειρῶν 
ὕπο κρατερᾶν ἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε 

δυσπενϑέος Ῥ. 11. 18. πιεῖ., ἐρευνασάτω --- 

στάσιν ἀπὸ πραπίδος ἐπίκοτον ἀνελών 

4. 109. 8. Ρ. πιοὰ., οαννν οἱἑ [ον οπε- 

εἰ, ρκαϊὶη τυχεῖν δ’ ἕν’ ἀδύνατον εὖδαι- 

μονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον Ν. 7. δ0. 

(ἀναιρεῖται ςοπέγᾳ πιεῖ. ςοἀά: ἀνατεί τε 

Η. 1. Μεεῖς ἔτ. 169. 8.1 

ἀνάκειμαι, ἄγκειμαι δὲ Ξἰογεά ὦὸ΄ ἀφθό- 

νητος δ᾽ αἷνος ᾿Ολυμπιονίκαις οὗτος ἀγ- 
κεῖται (Σ. ὉγΖ.: ἔγκειται οοἀά.) Ο. 11. 8. 

πατρὸς δὲ Θεσσαλοῖ᾽ ἐπ᾿ ᾿Αλφεοῦ ῥεέθροι- 
σιν αἷἶγλα ποδῶν ἀνάκειται {ες 10 λὲς ὄγέ- 
ἀδ Ο. 18. 36. [ἄγκειται Μίδα ο Σ: κεῖται 

οοἀά. 1. 8. 18.) 

(ἀνακομίζω,) ἀγκομίζω) γευΐνε, γεάξεμι, 
ἢς., »"αλὲ ροοὰ τὸ Μηδείας ἔπος 

ἀγκομίσαι (Σλ: ἀγκομίσαιθ᾽ οοἀᾳ.) Ρ. 4. 
9. 

ἀνακ'ράζω] ἐγν οἱ ΑΑὄνννικῶντί γε χάριν, εἴ 

τι πέραν ἀερθεὶς ἀνέκ'ραγον, οὐ τραχύς 
εἶμι καταθέμεν Ν. 7. 70. 

ἀνακρίμναμι] πιεῖ. Ξξιςροά, ξένοι ἔφθινον 
ἄτερθεν τεκέων ἀλόχων τε μελίφρονι αὐδᾳ 

(Ξς. τῶν Κηληδόνων) θυ]μὸν ἀνακριμνάντες 

Πα. 8. 79. 

ἀνακρίνω) πιοά., αεὰ οηφι να (Βάττον) 
δυσθρόον φωνᾶς ἀνἄκρινόμενον ποινὰ τίς 

ἔσται Ρ. 4. 63. 

ἀναλίσκω) Ξ:ῥε᾽ ἃ οἱ εἰπις (“ροῦση, ορίοση᾽᾿ 
Ἐτἄη κε!) τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν 

παῦρον ἐπὶ γλεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισα 

ῥέποντα πρὸς ἀῶ «ῥενάϊηξ ἴῃ ἃ «Ποτί {ἴηι 



ἄναλκις 

1:6 οωδεῖ «ἰδ {δαὶ σονιες ΟἹ 416 ἐγες αδομὲ 

ἄασαων Ῥ. 8. 28. 

ἄναλκις] εοωαναϊν ὁ μέγας κίνδυνος 
ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει Ο. 1. 81. οὐκ 
ἄναλκις, ὡς τόσον ἀγῶνα δῦναι (“Ῥοῦυ8 

δὰ Ο. 1. 81 τείετεηάπ αγ᾽᾽ 5η611.) 94τ, 842. 

ἀνᾶἄλδω) ἰοοξε; ἀνὰ δ᾽ ἔλυσεν μὲν ὀφθαλ- 
μόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν χαλκομίτρα Κάστο- 
ρος 8.. Ζεύς ἱ. 6. “γε, γευϊυεὰ Ν, 10. 90. 
μόρσιμ᾽ ἀνα[λ]ύεν Ζεὺς ὁ θεῶν σκοπὸς οὐ 

τόλμα (ἰ. α. «πάρ, ταοὶ. ἔγοπι βρί πὶ ηρ) 

Πα. 6. 94. 
ἀναμένω) αιυαΐ!, εἰαπὰ Μ ἐν» αἀραϊηδέ ο. ἃςο. 

ὃς ὑπέρφθιτο πατρός, ἐναρίμβροτον ἀνα- 
μείναις στράταρχον Αἰθιόπων Μέμνονα 
(Τεῖς : ἀμμείναις ςοἀά.) Ῥ. 6. 81. 

ἀναμιμνάσκω) αὐυΐςα, γεν ἧ κεν ἀμ- 

νάσειεν οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαις --- πταρέ- 

μειν᾽ Ρ. 1. 47. “τὸν μὲν πολυχρύσῳ ποτ᾽ 

ἐν δώματι Φοῖβος ἀμνάσει θέμισσιν --- νάεσ- 

σι πολεῖς ἀγαγὲν᾽᾿ Ῥ. 4. δ4. 

ἀνάνῦτος] ἱπεϊεοίπαὶ σις ἀνανύτοις 
εὕρενί Πα. 18. 1. 

ἄναξ] (Εαν-, Ρ. 4. 89, Ρ. 9. 44, Ρ. 11. 62, 
Ρ. 12. 8, 1τ. 140α. 68 (87): ἄναξ, ἄνακτος, 
ἄνακτι, ἄνακτα, ἄνα, ἄναξ; ἀνάκτων, 

ἄνακτας οοη].) ἃ. δαΐ., ἀἰπρ, γογαϊ, οἵ 

ξοάἀβ δηὰ ποσοββ, ---- μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων 

θεῶν Ο. 10. 49. “αἷἰὸς ἱππάρχου Ποσει- 

δάωνος ἄναξ᾽᾽ ἙΌΡΠδτηοΒ8. Ρ. 4. 4δ. πετίρω- 

μένον ἦν φέρτερον πατέρος ἄνακτα γόνον 

τεκεῖν ποντίαν θεόν (Α]ινατάτ: γονον ἄνακ- 
τα πατρός ςοὐοχΧ)]. 8. 38. ἄνακτα τὸν πάν- 

τῶν ὑπερβάλλοντα Χρόνον μακάρων 
(Ηεγης: ἄνα οοἀὰ. ῬΙυίατοϊὶ.) τ. 88. 

ἐπ Ὦγραϑίαρε, μαρτυρήσει Λνκαίου βωμὸς 

ἄναξ Ο. 18. 108. Ὁ. 8υὺ53., οἱ ροά58 ὯΔπὰ 
Πογοθϑ “καὶ σέ, τολμάεις ᾿Επιάλτα 

ἄναξ'᾽ Ῥ. 4. 88. ὦναξ Αροϊ]ϊο. Ῥ. 8. 61. 
“ὦ ἄνα’ Αρο]ϊο. Ρ. 9. 44. σέ τε, ἄναξ 

Πολύδευκες Ρ. 11. θῶ. ὦ ἄνα ΑΚκταρᾶϑ 

Ρ. 12. 8. Πηλεὺς ἄναξ Ν. 8. 38. Πότμος 
ἄναξ Ν. 4. 42. “καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν 

τῷδ᾽ ἐπίτειλον, ἄναξ'᾽ Ζευβ Ν. 10. 77. 

χρυσέων οἴκων ἄναξ καὶ γαμβρὸς Ἥρας 
Ἠότγάκ]οβ 1. 4. θ0. φαντὶ γὰρ ξύν᾽ ἀλέγειν 

καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας (Βετρῖκ : ἄνακτα 

ἀναπίτ'ναμι 

οοἀά.: ἄνακτε Ττὶς.) 1. 8. 47. κείνων λυ- 

θέντες σαῖς ὑπὸ χερσίν, ἄναξ Ζευϑ ἔτ, 86. 

ἄνακτος Εὐξαν(τίον Πα. 4. 88. ὦναξ, 

Πα. 18ἀ. 4. Ἰἄάναξ ᾿Απολλον( Πα. 16. 2. 

ον ἄνακταί Δ. 1. 8. μνάσθηθ᾽ ὅτι τοι 

ζαθέας Πάρον ἐν γνάλοις ἔσσατο ἄνακτι 
βωμὸν 53ς. ἴο ΑΡοΐϊο ἔτ. 1404. 68 (87). 

ἀναξία] ἐον»"απὰ ἠἤθελον κείνου γε πεί- 
θεσθ’ ἀναξίαις ἑκόντες (ΑἸΌετΕ : ἂν ἀξίαις 

ςοἀά.) Ν. 8. 10. 

ἀναξι φόρμιγξ] γε ηρ λ6 'νγε ἀναξιφόρ- 
μιγγες ὕμνοι Ο. 2. 1. 

ἀναπάλλω)] πιεὰ., ἱεαρ εὧἶὐ ἀνὰ δ᾽ ἔπαλτ᾽ 

ὀρθῷ ποδί (εχ ἐφάλλομαι ἀποΐυπι ἐπᾶλτο 
1 ἐχρ!ίος., οἕ. Ν', 6. δ0.) Ο. 18. 72. 

ἀναπάσσω) “οαἰΐεν τον, ταεξ. τὶν δ᾽ 

ἀδνεπής τε λύρα γλυκύς τ' αὐλὸς ἀναπάσ- 
σει χάριν Ο. 10. 94. 

ἀνάπαυσις] γεεί ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν 
παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ Ν. 7. 52. 

ἀνἄπαύω]) πιεὰ., γεσὶ ἀρούραισιν, αἴτ᾽ 

ἀμειβόμεναι τόκα μὲν ὧν βίον ἀνδράσιν 
ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, τόκα δ᾽ 

αὐτ᾽ ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν Ν. 6. 

11. 

ἀναπέμπω, ἀμπέμπω] α. Ξ-ενἃ ἢ κεῖνο 

δ' Αφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν δεῖνο- 

τάτους ἀναπέμπει Ρ. 1. 20. “ὄσσα δὲ 

χθὼν ἠρινὰ φύλλ᾽ ἀναπέμπει᾽᾽ Ῥ, 9. 46. 

Ῥ. ς«επὰ αὐὰν ὅτε καρτερᾶς Ἄδραστον 
ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν μυρίων 
ἑτάρων ἐς Ἄργος ἵππιον; (3ς. ὦ Θήβα: 

ἀπέπεμψας Σ.}1. 7. 10. 
ἀναπίτ'ναμι] (-πιτ' νἅμεν: πιεά. -πιτ' νᾶμέ- 

να: Ρ4589. ρέ. ἀναπεττἄᾶμέναι!) 4. ἑδγοω 

ορὲη χρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπιτ- 

νάμεν αὐταῖς Ο. 6. 27. Αἴτναν, ἔνθ’ ἀνα- 

πεπταμέναι ξείνων νενίκανται θύραι ὄλβιον 

ἐς Χρομίου δῶμ᾽ Ν. 9. 2. Ῥ. πηςὰ., [αἱ 

οὐ ομε'ς δασὴὰ μῆτιν δ᾽ ἀλώπηξ αἰε- 
τοῦ ἃ τ’ ἀναπιτναμένα ῥόμβον ἴσχει (βς. 
Μέλισσος. ἔοικε δὲ διδάσκειν αὐτοῦ τὸ 

πάλαισμα ὡς χαμαὶ κειμένον καὶ τὸν μεί- 

ζονα τέχνῃ νενικηκότος" καὶ γὰρ ἡ ἀλώ- 

πηξ ὑπτία τοῖς ποσὶν ἀμύνεται, τὰ μὲν 

συμβαλλομένη, τὰ δὲ ἀμύσσουσα. Σ.) 1. 
4. 41. 



ἀναπ'λέκω 

ἀναπ'λέκω) επμυΐηε ἄνθεμα ---, ὅρμοισι 

τῶν χέρας ἀναπ' λέκοντι καὶ στεφάνους 

Ο. 2. 22. 
ἀναπνέω) ν. ἀμπνέω. 
ἀναπολίζω] εἰ ίναίε, ῥορὰ ποῖ. ἧ γὰρ 

ἑλικώπιδος ᾿Αφροδίτας ἄρουραν ἣ Χαρί- 

τῶν ἀναπολίζομεν Ρ. 6. 8. οἰ. ἀμπολέω. 

ἀνάπωτις) εὐδίηρ λέγοντι --- Ζηνὸς 
τέχναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν 

(Τῆς.: ἄμπωτιν οοἀά.) Ο. 9. δ2. 

ἀνἄρίθ'μητος, -ον] οοιρΗΐε65 ἀμπλακίαι 
ἀναρίθ' μητοι Ο. 7. 28. 

ἀνάρἴθμος] οομηπ155 ἀναρίθμων ἀνδρῶν 
χαλαζάεντι φόνῳ Ι. ὅ. δ0. 

ἀναρπάζω)] ς»"α]οἢὐ “ἴΡ ᾿Ολύμπιος ἀγεμὼν 

θύγατρ' ἀπὸ γᾶς ᾿Επειῶν ᾿᾽Οπόεντος ἀναρ- 

πάσαις ἕκαλος μίχθη Ο. 9. 68. ἂν δ’ εὐθὺς 

ἁρπάξαις ἀρούρας δεξιτερᾷ προτυχὸν 
Ρ. 4. 84. 

ἀναρρήγνυμι] »π"αλε ἰο ὀγεαῖξ οἱε, διεγϑέ ομέ 
ωἰἱ ἢ. μὴ πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι 

τὸν ἀχρεῖον λόγον {τ. 180. 1. τας. Ἰἀνέρ- 
ρηξανί Δ. 4. 81. 

ἀνἄρδω) «αονί ἰοα ὅταν δ᾽ εὐρυσθενεῖ 
καρταίποδ᾽ ἀναρύῃ Γαιαόχῳ (οοἀά.: αὐε- 
ρύῃ Σ Ἰερίδθ6 νἱἀεπευτ) Ο. 18. 81. 

ἀνασπάω) ν. ἀνσπάω. 

ἄνασσα) φιίεεν:, οἱ ξοάάοξϑεβ διὰ τεάν, 
ὥὦνασσα, τιμὰν (3.. ὦ Θεία) 1. δ. 6. ὥνασσ᾽ 

᾿Αλάθεια {τ. 205, 3, οἱ. ἄνα Ῥ. 12. 18, 

ἀνάσσω] (Ραν-, Ο. 13. 24) γμὶε ουεν, ς. 
ΓΝ ὃς ἀνδρῶν ᾿Αρκάδων ἄνασσε 
Φαισάνᾳ Ο. θ. 84. ὕπατ᾽ εὐρὺ ἀνάσσων 
᾽Ολυμπίας --- Ζεῦ πάτερ Ο. 18. 24, ὅσα τ᾽ 
᾿Αρκάσιν Ἰἀάνάσσων (οοἀά. σοηΐγα τηςῖτ.) 

Ο. 18. 107. Λύκιε καὶ Δάλοι᾽ ἀνάσσων 
Φοῖβε Ρ. 1. 39. ὀρχήστ’ ἀγλαίας ἀνάσσων, 
εὐρυφάρετρ᾽ "Απολλον (τ. 148. 

ἀνασχίζω) εἴτανε, ἢ ἀνὰ βωλακίας 
δ᾽ ὀρόγυιαν σχίζε νῶτον γᾶς (ἀναβωλα- 

κίας ςοὐὰ. ἰυποῦπαι: ἀνὰ συ ὀρόγνιαν 
οοηλυηχὶς Βεσχρῖς.) Ῥ. 4. 228. 

ἀνᾶτεί })] οὐ ὑηρμην ἀἄνατεί τε καὶ 
ἀπριάτας ἕλασεν (ες Ραταρῆσ. οοηΐ. Η. 1. 

Μοῖϊο: ἀναιρεῖται σοπῖτα πιεῖτ. Σ ἴῃ 

Ατὴθ8 4.) ἐσ. 169. 8. 

ϑιαῖογ, ΡΙπάδγ. οχίοου 

49 ἀναχάζω 

ἀνατείνω, ἀντείνω] «. λοίά μΡ ἐκέλευ- 

σεν --- Λάχεσιν χεῖρας ἀντεῖναι Ο. 7. 66. ὁ 

δ᾽ ὀρθὸν μὲν ἄντεινεν κάρα (5Ξς. Ηρακλέης) 

Ν, 1. 48. ὁ δ’ ἀνατείναις οὐρανῷ χεῖρας 

ἀμάχους (Ξ.ς. Ἡρακλέης: Βορὺοκα: ἀντεί- 
ναῖις οοὐά.) 1. 6. 41. ρᾶ55., δὲ λει τ, 

οἰεγεά πιοῖ., μέγιστον δ᾽ αἰόλῳ ψεύδει 

γέρας ἀντέτἄᾶται Ν. 8. 25. Ῥ. λοΐεί, λαμ 

ΜΡ πιςῖ. διδοῖ φωνάν, ἀνὰ δ᾽ Ἱστία 
τεῖνον πρὸς ζυγὸν καρχασίον ἱ. ο. Πποϊὰ 

ποξδίηρ Ῥαοῖς Ν. ὅ. 81. ς. πρλοϊά 
(πάρφασις): ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, 

τῶν δ᾽ ἀφάντων κῦδος ἀντείνει σαθρόν Ν. 

8. 3.. 

ἀνατέλλω)] "παλε ἰο νἱδε τ}, ναῖε , ι. 
ας. δΔιίρκας ἁγνὸν ὕδωρ, τὸ βαθύζωνοι 

κόραι χρυσοπέπλον Μναμοσύνας ἀνέτει- 

λαν παρ’ εὐτειχέσιν Κάδμον πύλαις ἵ. 6. 

δ. ΒΘ. πιςά. δῃὰ ρᾶ83., γίςε, το μρ 

τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελ- 
λομένα συνεχὲς παννυχίζει 1. 1. 606. 

2. πιοῖ., γαΐϑε ὁ δον πεηοδ ἦρα χαλ- 

κοκρότον πάρεδρον Δαμάτερος ἁνίκ᾽ εὐρυ- 

χαίταν ἄντειλας Διόνυσον; (Ξς. ὦ Θήβα.) 
Ι. 1. δ. 

ἀνατίθημι) "παῖε ας αν" οἰξενίπέξ ἔλαφον --- 
ἄν ποτε Ταυγέτα ἀντιϑεῖσ᾽ ᾿Ορθωσίᾷ 
ἔγραψεν ἱεράν Ο. 8. 80. τὶν δὲ (85. Καμα- 
ρίνᾳ) κῦδος ἁβρὸν νικάσας ἀνέθηκε Ο. ὅ. 

8. τηοῖ,, εἰμὶ δ᾽ ἄσχολος ἀναθέμεν πᾶσαν 

μακραγορίαν λύρᾳ τε καὶ φθέγματι μαλ- 

θακῷ Ρ. 8. 29. λιτανεύω, ἑκαβόλε, Μοι- 
σαίαις ἀνατιθεὶς τέχναισι χρηστήριον[ 

ἀεάϊεαίε Πα. 9. 39. 

ἀνατρέχω)] αςεεπά ς. ἀος., τιοΐξ,, ρ0 ΟὐξΕΥ͂ 

εἰ δ' ἐγὼ Μελησία ἐξ ἀγενείων κῦδος 
ἀνέδ'ραμον ὕμνῳ Ο. 8. δ4. 

ἀναφαίνω)] ν. ἀμφαίνω. 

ἀναφέρω) ν. ἀμφέρω. 

ἀναφροντίζω) οσοπίεμ!ρίαϊε ς. ἀςς. ἃ ερεχεξ. 
ἐπί. ἑτοῖμον ἀνέφρόντισεν γάμον Πισάτα 
παρὰ πατρὸς εὔδοξον ᾿ἱπποδάμειαν σχεθέ- 

μεν Ο. 1. θ9. 

ἀναχάζω) [ογεα δαοὶλὰ ἀλλ’ οὔ νιν φλάσαν 
οὐδ’ ἀνέχασσαν (αἰεί εἰὰ : ἀνέχασαν, 
ἀνέσχασαν οοὐά.) Ν. 10. 69. 



᾿Ανδαισιστρότα 50 

᾿Ανδαισιστρότα] ἰγαΐϊποῖ οὐ πιοῖπο οἱ 

οδόσυβ Ἰεδάεγ ἴῃ Ῥασίῃ. ἃ. θυγάτῃρ -- 

᾿Ανδαισιστρότα ἂν ἐπάσκησε μήδεσι Παρθ. 

9. 11. 

ἀνδάνω) (ἀνδάνειν: δοτ. ἄδον; ἀδών, 
-όντι, -όντα; ἄδεϊν. Εα-, Ρ. 1. 239. Ρ. 6. 581, 
Ι. 8. 18) ρῥίεαφε, δὲ ῥἰδαςῖηρ ἰο ς. ἄκὶ. 

Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἀδεῖν --- εὔχο- 
μαι Ο. 8. 1. πατέρα τε Δαμάγητον ἁδόντα 

Δίκᾳ Ο. 7. 17. εἴη, Ζεῦ, τὶν εἴη ἀνδάνειν 

ΡΟ 1. 29. ἁδόντα δ᾽ εἴη με τοῖς ἀγαθοῖς 

ὁμιλεῖν Ῥ. 2. 90. τίν τ’, ᾿Ελέλιχθον, --- 

μάλα ἁδόντι νόῳ, Ποσειδάν, προσέχεται 
Ῥ, 6. δὅ1᾽Σ᾽. Καλλίας ἁδὼν ἔρνεσι Λατοῦς 

Ν. 0. 3θ. ἐγὼ δ’ ἀστοῖς ἀδὼν καὶ χθονὶ 

γυῖα καλύψαι (85. εὔχομαι) Ν. 8. 88. 

χαλκέῳ τ’ ΓΆρει ἄδον (1. ς. πολέμων ἦσαν 
ἔμπειροι. Σ.) 1. 4. 16. Ζηνί τε ἅδον 

βασιλέι (Ετ. Θαδιτά: θ᾽ ἄδον οοἀά: τίμιαι 
γεγένηνται. Σ.}1. 8. 18. 

ἀνδέκομαι] ν. ἀναδέκομαι. 

ἀνδέρω] ἑεαν {πε {{π5}} [γοηι κρυφᾷ δὲ 
σκολιαῖς γένυσσιν ἀνδέροντι πόδας ἠδὲ 

κεφαλάν (ϑΘομτ.: ἀναδέροντι, -δέρουσι 
ςοαά.: 50. Σκύθαι ἵππον νέκρον) ἴτ. 208, 8. 

ἄνδημα)] λεαά δαπὰ πιεῖ. ὑφοίνω δ᾽ 
᾿Αμυθαονίδαισιν ποικίλον ἄνδημα (ἰ. «. 

ὕμνον.) ἔτ. 119. 

ἀνδρϊαντοποιός «οι ῥίον οὐκ ἀνδριαν- 
τοποιός εἰμ’, ὥστ᾽ ἐλινύσοντα ἐργάζεσθαι 

ἀγάλματ᾽ Ν. ὅ. 1. 

ἀνδρὶάς] «ἰα'6 τό σφ᾽ ἔχει κυπαρίσσινον 

μέλαϑρον ἀμφ᾽ ἀνδριάντι σχεδόν Ρ. δ. 40. 

ἑκατοντορόγνιον ἀνδριάντα (Ξε4ι. ἀφ᾽ οὗ 

τῆς κινήσεως τῶν ποδῶν τὸν Νεῖλον 

πλημμυρεῖν. Σ δά Αταῖ. Ῥμαοη. 288: 

δαίμονα οοπὶ. ΜΝῺ]., οἷ]. ῬῃΠοβέγ., Αρ. 
Τγαη. 8. 36) ἐγ. 282, 

ἀνδροδάμας α. ἐλαί οοηφπανς απ φόβος 
ἀνδροδάμας Ν. 3. 39. ἀνδροδάμαντα 

δ᾽ ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπτὰν μελιαδέος οἴνου 

(ϑΡΡ. Οαβαυροπ, Βοεοκῃ: ὀὁδαμαν οοαά. 

ΛΈΠοΠπαςι) (τ. 166. 1, Β. νπηγάεγίηρ ἤεν 

ἀποδαμπά ἀνδροδάμαντ᾽ ᾿Ἐριφύλαν 

(ἀνδρομάδαν τ᾽ ν. 1.: ἀνδροδάμαν δ᾽ 

ςοηΐ. ϑεβποίἀονίη: ἡ γὰρ ’Εριφύλη τὸν 

ἄνεμος 

ἑαυτῆς ἄνδρα ᾿Αμφιάραον προὔδωκεν εἰς 

φόνον. Σ.) Ν. 9. 10. 

ἀνδροφθόρος) »»α.: ἀεείγογίη 

φθόρον (τ. 177}. 

ἀνδροφόνος, -ον] »"πγάενίηρ {Πεὶν Μπ5- 
δαπᾶς Λαμνιᾶν τ᾽ ἔθνει γνναικῶν ἀνδρο- 

φόνων ῬΡ. 4. 252. 

ἀνεγείρω)] αιυαλεη ποῖ. ἀλλ’ ἐμὲ χρὴ 
μναμοσύναν ἀνεγείροντα φράσαι χειρῶν 

ἄωτον Ο. 8. 74. ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν (8ς. 
φάμα παλαιά) ἀλλ᾽ ἀνεγειρομένα χρῶτα 
λάμπει 1. 4. 238. Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε --- 

ἀνεγειρέτω κῶμον 1. 8. 8. Μοῖσ᾽ ἀνέγειρ᾽ 
ἐμέ (τ. θᾶ. ς. 

ἀνεῖπον] δοτ. ῥγοείαῖν»" Πυθιάδος δ᾽ ἐν 
δρόμῳ κάρνξ ἀνέειπέ νιν Ῥ. 1. 82. στρατῷ 
τ᾽ ἀμφικτιόνων ὁ Παρνάσσιος αὐτὸν μυχὸς 

διαυλοδρομᾶν ὕπατον παίδων ἀνέειπεν 
Ρ,. 10. 9. μαϑὼν δέ τις ἀνερεῖ, εἰ ττὰρ μέλος 

ἔρχομαι (Οἰ]άετγπίςονε: ἂν ἐρεῖ εοοἀ ἀ.) Ν. 7. 
68. 

, ἀἄνεκάς “ρωανᾶὰς ὅταν θεοῦ μοῖρα πέμτῃ 
ἀνεκὰς ὄλβον ὑψηλόν (ἀνακὰς οοῃϊ. 

Βοβποίάεντη εχ Ησϑγοῖν.) Ο. 2. 39, 

- ἀνεμόεις] υἱιᾶνγ Αἴτναν --- ἴπον ἀνεμόεσ- 
σὰν --- Τυφῶνος ὀβρίμου Ο. 4. 1. ἐξίει δ᾽ 

ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ ἱστίον ἀνεμόεν 
(ρτ., 1. 6. ἐο ἐπε πᾶ) Ῥ. 1. 92. 

ἄνεμος] (-ος, -ον; -ων, “οἷς, τους) ὡωἱπά 
ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα 

χρῆσις Ο. 11. 1. ἄλλοτε δ’ ἀλλοῖαι πνοαὶ 

ὑψιπετᾶν ἀνέμων Ῥ, 8. 106. βασιλεὺς 
ἀνέμων --- Βορέας Ρ. 4. 181. ὠκυπόρους 

κυμάτων ῥιπὰς ἀνέμους τ᾽ ἐκάλει Ῥ. 4. 198. 

βαρυγδούπων ἀνέμων στίχες Ρ. 4. 210. 
μὴ φθινοττωρὶς ἀνέμων χειμερία κατὰ 

πνοὰ δαμαλίζοι χρόνον Ρ. ὅ. 190. τὸν 

οὔτε χειμέριος ὄμβρος --- οὔτ᾽ ἄνεμος ἐς 

μυχοὺς ἁλὸς ἄξοισι Ῥ. 6. 13. “᾿ψάμαθοι 

κύμασιν ῥιπαῖς τ᾽ ἀνέμων κλονέονται᾽᾽ 

Ρ. 9. 48. ἢ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόον ἔβαλεν 

Ρ. 11. 39. χερσὶ θαμινὰ βραχυσίδαρον 
ἄκοντα πάλλων ἴσα τ᾽ ἀνέμοις (ΜοΞοὶ.: 

ἴσον τ᾽ ἀνέμοισιν ςοἀά.) Ν. 3. 48. θαλασ- 

σίαις ἀνέμων ῥιπαῖσι πεμφθεὶς ὑπὸ Τροίαν 

Ν. 3. δ9. σοφοὶ δὲ μέλλοντα τριταῖον 

ἄνεμον ἔμαϑον Ν. 7. 17. παντοδαπῶν 

Ἰάνδρο- 



ἀνεμοσφάρἄγος 

ἀνέμων ῥιπαῖσιν (τ. 384. 2. οὐδ᾽ ἀνέμους 

Ε[λ]α[θ]εν οὐδὲ τὸν εὐρνφαρέτραν ἑκα- 
βόλον Πα. 0. 110. ναόν’ τὸν μὲν Ὑπερ- 

βορ[ἐοις) ἄνεμος ζαμενὴς ἔμειξί Πα. 8. θά. 
ὠκείας τ᾽ ἀνέμων --- ῥιπάς “(τ. 140ς. 25. 

ἀνεμοσφάρᾶγος; δολοίηρ ἴηι τς υἱπά ἀνε- 

μοσφαράγων ἐκ Παλίου κόλπων Ῥ. 9. δ. 
ἀνερέπτομαι) ὁαγγν οἢ} ἀπὸ προθύρων 

βαθύκολπον ἀνερέψατο παρθένον Αἴγιναν 
80. Ζεύς. Πα. 6. 180. 

ἄνευ] ῥτβερ. Ἂς. βθῶ., οὐμοιε ἄνευ δὲ 
θεοῦ, σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ 
ἕκαστον Ο. 9. 103. ἄνεν --- Χαρίτων Ρ. 2. 
42. ""τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λύῦσον᾽’ Ῥ. 

4. 164. εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, 

ἄνευ καμάτον οὐ φαίνεται Ρ. 12. 28, ὃς καὶ 

᾿Ιαολκὸν εἷλε μόνος ἄνευ στρατιᾶς Ν. 8. 834. 

κτείνοντ᾽ ἐλάφους ἄνεν κυνῶν δολίων 

θ᾽ ἐρκέων Ν. 8. δ1. οἴκαδε κλυτοκάρπων οὐ 

νέοντ᾽ ἄνευ στεφάνων Ν. 4. 71]. ἄνευ σέθεν 

οὐ φάος Ν. 72. 2. μόνον ἄνευ συμμαχίας 

ἵμεν ἔς. 169. 40. 

ἄνευθε(ν))} α. ῥτερ. ς. βεη., [αν αωαν ἤτον, 
εὐὐλο ψυχὰν ᾿Αἰδᾳ τελέων οὐ φρά- 
ζεται δόξας ἄνευθεν 1. 1. 68. ὅστις ἄνευθ᾽ 

“Ἑλικωνιάδων --- ἐρευνᾷ σοφίας ὁδόν Πα. 
ἼΒ. 19. ὑμῖν ἄνευθ᾽ ἐπαγορίας ἔπορεν 

(Μείπεϊκς: ἄνωθεν ςοἀά.) ἐγ. 122, 60. 
Ὁ. δάν., αν α΄ὐᾶγ τραχεῖαν ἄνευθε 

λιπὼν ἐγχέων ἀκμάν Ῥ. 1. 10. 

ἀνέχω] α. μῤῥοίά, Ξε ῥβονὶ θεὸν --- ὃς 
ἀνέχει τότε μὲν τὰ κείνων Ῥ. 2. 89. εἰ δ᾽ 
αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι (ΤὨϊοΓΘΟἢ: ἂν ἔχοι 

ςοἀᾷ.: 5ς. ἴὴῆς ἰδιν οὗ πεὶ ρου 655) Ν. 

ἡ. 89. Ὁ. οὐεν ὸ πλεῖστα μὲν δῶρ᾽ 

ἀθανάτοις ἀνέχοντες 85. ἴα Ρεορὶβ οὗ 
ΑΚγαραβ ἐσ. 119. 3. 

ἀνεψιός] δοκοίη Αδματος ἵκεν καὶ Μέ- 
λαμπος, εὐμενέοντες ἀνεψιόν 1ᾳ50η Ῥ. 4, 

127. ἀνεψιὸς ζαμενὴς ᾿Ἑλένοιο Μέμνων Ν. 
8. θ8. ἀν)εψιοῦ[ (ϑρὈ. Β]45858) γέτ. 888 ἃ. 9. 

ἀνήρ] (ἀνήρ, ἀνδρός, ἀνδρί, ἄνδρα; ἄνδρες, 
ἀνδρῶν, ἄνδρεσσι, ἀνδράσι(ν): ἀνέρι, 
ἀνέρα; ἀνέρες, ἀνέρων) »"α»! 
1. τῶϑῃ ἴῃ ἢἰβ ργσήύτης. α. παίζομεν φίλαν 

ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν Ο. 1. 17. 

ἀγῶνα νέμειν ἀνδρῶν τ᾽ ἀρετᾶς πέρι καὶ --- 

ἀνήρ 

διφρηλασίας Ο. 8. 87. “φύονται δὲ καὶ 
νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶ Ο. 4. 20. 
ἀκίνδυνοι δ᾽ ἀρεταὶ οὔτε παρ᾽ ἀνδράσιν 

οὔτ᾽ ἐν ναυσὶ κοίλαις τίμιαι Ο. 6. 10. 
ἀνδράσιν αἰχματαῖσι πλέκων ποικίλον 
ὕμνον (τῷ τε ᾿Αγησίᾳ καὶ τοῖς τούτου 

προγόνοις. Σ.) Ο. 6. 86. ἀεθλοφόροις 
ἀνδράσιν Ο. 17. 8. τὰν δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνδρῶν 

μάχας ἐκ παγκρατίου Ο. 8. ὅ8. Αργει 
τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν, παῖς δ᾽ ἐν ᾿Αθάναις 
Ο. 9. 88. νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν 

Ο. 18. 28. ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρ- 
νάμενον (Ηεττηδᾶπη: ἀνδράσι οοἀά.) Ρ. 2. 

θδ. ᾿᾿ἀνδρὸς αἰδοίον᾽᾽ Ῥ. 4. 29. δέδεξαι 
τόνδε κῶμον ἀνέρων Ῥ. δ. 22, δέκονται 

θυσίαισιν ἄνδρες οἰχνέοντές σφε δωροφόροι 
Ρ. δ. 86. τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν 

αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων 

Ῥ. 9. 101. ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον ἄνδρα 
(1. ς. Βυβδραῃά) Ῥ. 9. 118. Ἱπποκλέᾳ 

θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν 
ὅπα Ῥ. 10. 6. κοιναὶ γὰρ ἔρχοντ᾽ ἐλπίδες 
πολυπόνων ἀνδρῶν Ν. 1. 88. ἐν παισὶ 

νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν 

παλαιτέροισι Ν. 8. 72. ἐπαοιδαῖς δ᾽ ἀνὴρ 
νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν Ν. 8. 49. 

νέαισί θ᾽ ἑορταῖς ἰσχύος τ᾽ ἀνδρῶν ἁμίλλαις 

Ν, 9. 12. ἄγαγον στρατὸν ἀνδρῶν Ν. 9. 
18. ἐντί τοι φίλιπποί τ᾽ αὐτόθι --- ἄνδρες 
Ν. 9. 88. ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν στίχας 
Ν. 9. 838. ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳ σὺν ποντίοις 

ἀνδράσιν Ι. 1. 9. τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο 
τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν 

ἑστίαν 1. 4. 17. ἀναρίθμων ἀνδρῶν 
χαλαζάεντι φόνῳ 1. δ. δ0. θάλλοντος 
ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίον 1. 6. 1. περι- 

κτίονας ἐνίκασε --- ἄνδρας 1. 8. 6ὅ. κεῖ μοί 

τιν᾽ ἄνδρα τῶν θανόντων ἐγ. 4. Σπαρτῶν 
ἱερὸν γένος ἀνδρῶν ἔτ. 239. 2. ἀλκαὶ δὲ 

τεῖχος ἀνδρῶν [ὕψιστον ἴστατ)αι Πα. 2. 
87. χρὴ δ᾽ ἄνδρα τοκεῦσιν φέρειν βαθύ- 
δοξον αἷσαν Πα. 2. ὅ7. ψοφὸν ἀιὼν 
Κασταλίας ὀρφανὸν ἀνδρῶν χορεύσιος 
ἦλθον Πα. 6. 9. ᾿Αλαλά --- ἃ θύεται 
ἄνδρες ὑπὲρ πόλιος ἐτ. 78. 8. (ψυχὰς) ἐκ 
τᾶν βασιλῆες ἀγανοὶ καὶ -- μέγιστοι ἄν- 

δρες αὔξοντ᾽ {τ. 138. δ. πέφνε δὲ τρεῖς καὶ 
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ἀνήρ 

δέκ᾽ ἄνδρας ἐτ. 18δ. νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοι- 

σιν αἰχμαί ἔτ. 199. 2. ἄγαν φιλοτιμίαν 

μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες (ἰοτέ. ποῃ 

οἴμγηΐα δος δυπίὶ Ρπαδγὶ, ποΐξ. ΝΝ1].)} {τ᾿ 

210. νικώμενοι γὰρ ἄνδρες ἀγρνξίᾳ δέδεν- 
ται τ. 229, ὦ Συράκοσαι, --- ἀνδρῶν 

ἵππων τε σιδαροχαρμᾶν δαιμόνιαι τροφοί 

Ρ. 2. 2. ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ Ῥ. ὅ. θά. 

ἀνδρὸς δ᾽ οὔτε γυναικὸς Παρθ. 2. 860. 
ἄνδρες θήν τινες ἀκκιζόμενοι νεκρὸν ἵπτπον 

στυγέοισι (οΧΥπηοτοη ἰηξ6}1. ϑ.ἢτ.) ἔτ. 
203.1. Ῥ. βροοϊποδην, θη οὐ ἤθγοθ8 

τὸ καὶ ἀνδρὶ κώμου δεσπότᾳ πάρεστι 

Συρακοσίῳ Ἡδβεβία5 Ο. 0. 18. ἱκωμαί τε 

πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος Ιατξἀαὶ Ο. 60. 

24. εὐθυμάχαν --- πελώριον ἄνδρα 

Ῥίαροσας Ο. 7. 16. τεθμὸν ᾿Ολυμπιονίκαν 

ἄνδρα τε Τίαροταβ Ο. 7. 89. ἀνδρὸς ἀμφὶ 

παλαίσμασιν ἙΡΠατπιοδῖοα Ο. 9. 18. 

ὑπέρφατον ἄνδρα μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι 

Οροὺυβ Ο. 9. θὅ. ἄνδρα δ’ ἐγὼ κεῖνον 
αἰνῆσαι μενοινῶν Ηΐοτο Ῥ. 1. 42. ἀνὴρ 
ἐξαίρετον ἕλε μόχθον Ιχίοα Ρ. 2. 29. 
ἄιδρις ἀνήρ (Ἰχίου --- ἥρως ν. 81) Ῥ. 2. 87. 

σάμερον μὲν χρή σε παρ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ 
στᾶμεν Ατ κεβι]ῖα5. Ρ. 4. 1. ἀνὴρ ἔκπαγλος 

7180 Ρ. 4. 19. ἀνὴρ συγγενέσιν παρε- 
κοινᾶθ᾽ αβοη Ρ. 4. 182. γόνον ἰδὼν 

κάλλιστον ἀνδρῶν ]1450ηὴ Ῥ. 4. 123. 
δοιοὶ δ᾽ ὑψιχαῖται ἀνέρες ΕἸΡΒΑΠπιοΒ πὰ 
ῬετΚΙγπθηοϑ Ῥ. 4. 178. Ζήταν Κάλαίν 

τε -- ἄνδρας πτεροῖσιν νῶτα πεφρίκοντας 
Ῥ. 4. 182. βιατὰς ---- ἀνὴρ 1450η Ρ. 4. 230. 

καρτερὸν ἄνδρα [4505 Ῥ. 4. 239. ἄνδρα 
κεῖνον ἐπαινέοντι συνετοί ΑΥ̓Κ651148 Ῥ. ὅ. 

107. ὁ θεῖος ἀνὴρ ΑπΈΟΟΒο5 Ῥ. 6. 88. 

Τελεσικράτη --- γεγωνεῖν ὄλβιον ἄνδρα 
διωξίππον στεφάνωμα Κυράνας Ρ. 9. 4. ἐς 
ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον Ἡγρετθοτεδηϑ 

Ρ. 10. 40. ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων 
ἐρρύσατο Ῥετβεὺβ Ῥ. 12. 18. ἔσταν δ᾽ ἐπ᾿ 

αὐλείαις θύραις ἀνδρὸς φιλοξείνου ΟὨτοπλῖο5 
Ν, 1. 20. καὶ δ᾽ ἀνὴρ καταβολὰν ἱερῶν 

ἀγώνων νικαφορίας δέδεκται πρῶτον 
Τιἰπιοάοθγμοβ Ν᾿. 2. 8. καί τις ἄνδρας 

ἀλκίμους δαίμων ἀπ’ Οἰνώνας ἕλασεν 
Ῥεΐθὰβ δπὰ Τεϊδπιου Ν. ὅ. 10. φίλον ἐς 
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ἄνδρ᾽ ἄγων κλέος ἐτήτυμον Τηδατίοη ὃ Ν,, 

ἡ. 02. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ 

᾿Αρκεσίλαν Ατιϑίαροταβ Ν, 11. 11. τοῦδ᾽ 
ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν Ηοτοάοῖοβ Ι. 1, 84. 
εὐάρματον ἄνδρα γεραίρων Χεποκγαῖοβ 
Ι. 2. 17. ἦλθ’ ἀνὴρ τὰν πυροφόρον 

Λιβύαν --- υἱὸς ᾿Αλκμήνας ἩδγΑκ]οΒ. ν. 

ἘΣΆΘΏΚΟΙ οὐ Αρᾶπι. 719. 1. 4. 68. λευ- 

κωθεὶς κάρα μύρτοϊς δδ᾽ ἀνὴρ ΜεΙΐ58081. 4. 
10. κλυταῖς ἀνδρὸς φίλον --- ἐφετμαῖς 

ΓἌταροι 1. 6. 18. “λίσσομαι παῖδα θρασύν 
ἐξ 'Εριβοίας ἀνδρὶ τῷδε «--- τελέσαι" 

Τεϊάπιοη 1. 6. 4θ. φαίης κέ νιν ἄνδρ᾽ ἐν 

ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν 

ἄλλαις χαλκοδάμαντ᾽ ἀκόναν ᾿απιροιῦ (ἀν- 

δράσιν ἀεθληταῖσιν σοηΐ. ἨδΥπο) 1. 6. 72. 

“ὑπὸ σπλάγχί(νοις] φέροισα τόνδ’ ἀνέρ᾽" 
Ῥατίβ. Πα. 81. 19. Ἰτῶνδ᾽ ἀνδρῶν ἕνεκεν 

μερίμνας σώφρονος Αἰοϊαάα5 δἀῃηὰ Ῥα- 

βΒοηάβ88. Παρθ. 2. 68. Πολυμνάστον Κο- 
λοφωνίον ἀνδρός ἔτ. 188. 
2. βοπογα!ν τὸ ἄνθρωπος. ἃ. ῥοαὶ 

δ’ ἄλλοτ᾽ ἄλλαι --- ἐς ἄνδρας ἔβαν Ο. 
ἢ. 84. αἵ γε μὲν ἀνδρῶν --- κυλίνδοντ᾽ 

ἐλπίδες Ο. 12. ὅ. ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν 

ἀνδρῶν ἔρχεται Ρ. 8. 10δ. τὰ δὲ καὶ ἀνδρά- 

σιν ἐμπρέπει Ῥ. 8. 28. λαμπρὸν φέγγος 

ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰὼν Ῥ. 8. 97 

καί τινα σὺν πλαγίῳ ἀνδρῶν κόρῳ στεί- 
χοντα τὸν ἐχθρότατον φᾶσέ νιν δώσειν 

μόρῳ (ἀνδρῶν οὐπὶ τινα Σ: ἀνδρῶν 
γιγάντων ἱπιοι]ορο" ϑοῖσ.: ν, Βδάϊζ, 

Μπεπι., 1906, 1691.) Ν. 1. 66. (ἄρουραι) 

βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων 
ἔδοσαν (Ηδετδηη: ἄνδρεσσιν ςοὐά.) Ν. 

0. 10. παροιχομένων γὰρ ἀνέρων ἀοιδαὶ 

καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ᾽ ἐκόμισαν Ν. 
6. 29. τυφλὸν δ᾽ ἔχει ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ 

πλεῖστος Ν. 7. 24. ἀρετὰ --- ἐν σοφοῖς 
ἀνδρῶν ἀερθεῖσ᾽ ἐν δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν 
αἰθέρα Ν. 8. 41. ἀρχαῖαι δ᾽ ἀρεταὶ ἀμφέ- 

ροντ᾽ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος 
Ν. 11. 38. “χρήματα χρήματ᾽ ἀνήρ᾽᾽ 1. 2. 
11. εἴ τις ἀνδρῶν --- κατέχει φρασὶν αἰανῆ 
κόρον 1. 8. 1. ἀνδρῶν δ᾽ ἀρετὰν σύμφυτον 
οὐ κατελέγχει (ἰ. 6. τῶν προγόνων) 1. 8. 

18. οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος ἀν- 



ἀνήρ 

δρῶν 1. δ. δ. δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ’ ἀνδράσι 

κρέμαται 1. 8. 14. τυφλα[] γὰ]ρ ἀνδρῶν 
φρένες, ὅστις Πα. 78. 18. ἔθηκας ἀμάχανον 

ἰσχύν τ᾽ ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν Πα. 9. 4. 
ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος Πα. 9. 20. 

ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν (ν. 1. ἀνθρώπων) 
{τ. 218. 8. σφετέραν δ᾽ αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν 
ἕκαστος τ. 218. 8. Ῥ. ςοητταϑιοὰ νὰ 

τὸ ροάβ ἔστι δ᾽ ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς 

ἀμφὶ δαιμόνων καλά Ο. 1. 86. εἰ δὲ δή τιν’ 
ἄνδρα θνατὸν ᾿Ολύμπον σκοποὶ ἐτίμασαν 
Ο. 1. δά. εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται --- 

λαθέμεν Ο. 1. 64. προῆκαν υἱὸν ἀϑάνα- 

τοι --- μετὰ τὸ ταχύποτμον αὗτις ἀνέρων 

ἔθνος Ο. 1. 60. τίνα θεόν, τίν᾽ ἥρωα, τίνα 
δ᾽ ἄνδρα κελαδήσομεν; Ο. 2. 2. ἄνεται 

δὲ πρὸς χάριν εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς Ο. 
8. 8. ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαίμον᾽ 

ἄνδρες ἐγένοντ᾽ Ο. 9. 28. τόνδ᾽ ἀνέρα δαι- 
μονίᾳ γεγάμεν Ο. 9. 110. οἵ. Ο. 10. 22, Ο. 

11. 10. τάμι᾽ ἀνδράσι πλούτον Ο. 18. 7. 
πολλὰ δ᾽ ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον 
Ὥδραι Ο. 18. 16. οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσι γερασφό- 
ρον οὔτ᾽ ἐν θεῶν νόμοις Ρ. ἢ. 48. (Χίρωνα) 

νόον ἔχοντ᾽ ἀνδρῶν φίλον Ρ. 8. ὅ. θεῷ 

ἀνέρι εἰδομένῳ᾽ Ῥ. 4. 31. μάκαρ μὲν 
ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ᾽ ἔπειτα λαο- 

σεβής 50. Βαϊίοβ Ρ. ὃ. 94. Διός τοι νόος 

μέγας κυβερνᾷ δαίμον᾽ ἀνδρῶν φίλων Ρ. δ. 
128, τὰ δ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἀνδράσι κεῖται" δαίμων 

δὲ παρίσχει Ῥ. 8. 76. θήσονταί τέ νιν 

ἀθάνατον --- ἀνδράσι χάρμα φίλοις Ῥ. 9. 
64. θεὸς εἴη ἀπήμων κέαρ’ εὐδαίμων δὲ 

καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς, ὃς 

Ῥ. 10. 22. ἀθάνατων ἀνδρῶν τε σὺν εὐὖ- 
μενίᾳ Ῥ. 12. 4. κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμο- 

νίαις ἀρεταῖς Ν. 1. 9. ἐν ἀνδρῶν, ἕν θεῶν 

γένος Ν. 6. 1. μάλα μὲν ἀνδρῶν δικαίων 

περικαδόμενοι (βς. Διόσκουροι). καὶ μὰν 

θεῶν πιστὸν γένος Ν. 10. δ4. κρίνεται δ᾽ 
ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν 1. δ. 11. ἴσον 

μὲν θεὸν ἄνδρα τε φίλον ((θεῷ) βυρρ. 
Ηδνυπο; 85. ὑποτρέσαι) ἐγ. 224. ὁπόταν 

θεὸς ἀνδρὶ χάρμα πέμψῃ {τ. 228. Ἰ᾿Απόλ- 
λῶνι μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν ᾿Εχεκ[ρά]τει 

δσ. 388. ὃ. 
3, βοπογαν, ὦ »απ, ἀπγονς ὁ μὰν 

53 ἀνήρ 

πλοῦτος --- ἐτυμώτατον ἀνδρὶ φέγγος Ο. 
ὦ. δ0. αὐδάσομαι --- τεκεῖν μή τιν᾽ -- 

πόλιν --- ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν Ο. 2. 98. 

τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν, ὅτι --- φέρτατον 
ἀνδρὶ τυχεῖν Ο. 7. 20. κεῖνος ἂν εἴποι --- 

τίς τρόπος ἄνδρα προβάσει Ο. 8. 68. 

᾿Αἰδα τοι λάθεται ἄρμενα πράξαις ἀνήρ 

Ο. 8. 78. θάξαις δέ κε φύντ᾽ ἀρετᾷ ποτὶ 
πελώριον ὁρμάσαι κλέος ἀνὴρ θεοῦ σὺν 
παλάμᾳ Ο. 10. 2]. ὅταν -“--- εἰς ᾿Αἰδα 

σταθμὸν ἀνὴρ ἵκηται Ο. 10. 98. ἐκ θεοῦ 
δ᾽ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως 

Ο. 11. 10. ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀνὴρ ὃς ἂν 
ἐγκύρσῃ καὶ ἔλῃ, στέφανον ὕψιστον δέ- 

δεκται Ρ. 1. 99. ἄνδρ᾽ ἐκ θανάτον κομίσαι 
ἤδη ἁλωκότα Ῥ. 8. δ0. οὕτω κ᾽ ἀνδρὶ 

παρμονίμαν θάλλοισαν εὐδαιμονίαν Ῥ. 7. 

20. οὐδ’ ἀλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν 

κρέσσονες Ν. 8. 80. φθονερὰ δ᾽ ἄλλος 
ἀνὴρ βλέπων γνώμαν κενεὰν σκότῳ 

κυλίνδει Ν. 4. 39, ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ μάχας 

ἔλασεν ἀντιτυχόντ᾽ ἀνὴρ μαχαίρᾳ Ν. 7. 42. 
εἰ δὲ γεύεται ἀνδρὸς ἀνήρ τι Ν. 7. 87. 
κρέσσων δὲ κατηπαύει δίκαν τὰν πρόσθεν 

ἀνήρ Ν. 9. 16. χρὴ δ᾽ ἀγαθὰν ἐλπίδ᾽ ἀνδρὶ 

μέλειν 1. 8. 16. καὶ σνγγένει᾽ ἀνδρὶ φί --- 

Ἰστέρξαι Πα. 4. 88. τί ἕλπεαι σοφίαν 

ἔμμεν, ἂν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς 
ἴσχει; ἐγ. 61. 2. παντὶ δ᾽ ἐπὶ φθόνος ἀνδρὶ 
κεῖτα! ἀρετᾶς Παρθ. 1. 8. πολύ τοι φέ- 

ριῖστον ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών {τ. 120. 2. 
4, ψ Ἴδγα ῃς δοσοιηραηγίης δα]. οἵ 8003. 

Ὀθᾶτθ ἴῃ οἸμρδαϑὶβ. 8. ο. 5008. 

ἄνδρας ὀλέσαις μναστῆρας Ο. 1. 79. 

μάτρωες ἄνδρες Ο. 6. 77. μάντιες ἄνδρες 

Ο. 8. 2. ἀγητὴρ ἀνὴρ Ρ. 1. 69. ὥσπερ 

κυβερνάτας ἀνὴρ Ῥ. 1. 91. ἅτε μάντις 
ἀνήρ 1. 6. δῖ. οἱ. Ρ.9.118. ΒΡ. ς. αἀϊ. 
οὐ δίκᾳ συναντόμενος ἀλλὰ μαργῶν ὑπ’ 
ἀνδρῶν Ο. 2. 96. Αἰτωλὸς ἀνὴρ Ο. 8. 12. 

τίνα κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνήρ Ο. 6. 7. 

ἀνδρῶν ᾿Αρκάδων Ο. 6. 84. ἐπὶ προτέρων 

ἀνδρῶν Ο. 7. 72. ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι 
Ρ. 1. 338. πολεμίων ἀνδρῶν καμόντων Ῥ. 

1, 80. ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν Ρ. 1. 
98. εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει Ῥ. 2. 86. 

ἐσλοῖσι --- ἀνδράσιν Ῥ. 8. 66. Λακεδαι- 
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μονίων --- ἀνδρῶν Ρ. 4. 267. βροτήσιος 

ἀνὴρ Ρ. δ. 8. ἀλλά νιν εὑροῖσ᾽ ἀνδράσι 
θνατοῖς ἔχειν Ῥ. 12. 22, ὃς δὲ διδάκτ’ ἔχει, 

ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ᾽ ἄλλα πνέων Ν. 8. 
41. ᾿Αχαιὸς οὐ μέμψεταί μ’ ἀνὴρ Ν. 7. θά. 

χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν Ν. 8. 42. 

καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν Ν. 10. 42. 

κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ --- ξυνὸν ὀρθῶσαι 
καλόν 1. 1. 46. τὸ τεὸν δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Αχαιῶν 
ἐν Φυλάκᾳ τέμενος συμβάλλομαι Ι. 1. ὅ8. 
εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς 
Ἑλικωνιάδων 1. 2. 834. καὶ κρέσσον" 

ἀνδρῶν χειρόνων ἔσφαλε τέχνα κατα- 

μάρψαισ᾽ 1. 4. 84. [ἀνδ)]ρὶ σοφῷ (βυρΡ. 

1οῦεϊ.) Πα. 18. 8. ἀνδρῶν δικαίων ἐγ. 169. 
κενεοφρόνων ἑταῖρον ἀνδρῶν τ. 212. 
ς. α. τις, ἄλλος τις. 

ἀνὴρ θνατὸς οὕπω τις πρότερον Ο. 18. 831. 
εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ Ο. 

14. Ἴ. ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ 
εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον Ρ. 2. 18. κωφὸς 
ἀνήρ τις, ὃς Ἡ ρακλεῖ στόμα μὴ περι- 

βάλλει Ῥ. 9. 87. 

5. τα. Ἰφυγον ἄνδρα Πα. 12. 22. ἔτι δ᾽ 
ἄνδρί Πα. 21. 21. κἀϊ]νδρῶν (Ξυρ. 5:ς-]}.) 

Δ. 4. ε. 4. Ἰαλαον ἀνδρὸς λ[ (τ. 178. 3. 

ἀνθεμόεις] 7]οψενν ἀνὰ δώτιον ἀνθεμόεν 

πεδίον "{τ. 1074, 45 

ἄνθεμον) μίοιυεν ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ 
φλέγει 30. ἴῃ τε [5168 οἵ ἐπε Ὀ]Θ55ϑοά Ο, 2, 
73. καὶ λείριον ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖσ᾽ 

ἐέρσας (ἰ. 6. σοτα 1) Ν. 7. 79. Ἰάνθέμων βαί 
(ν. 1. -εἐμῳ.) Ῥ. Οχγ. 841. τ. 46. 

ἀνθέω])] δίοςφονι, Ποιιγὶ ἢ 

φοινικέοισιν ἄνθησεν ῥόδοις 1. 4. 18. τιοί., 

γείτονες ὧν κλέος ἄνθησεν αἰχμᾶς Ρ. 1. 66. 

χρυσοστεφάνου δέ οἱ 
ἀνθήσαντ᾽ ἀποδρέψαι ἔθελον Ῥ. 9. 110. 

ἀντεβόλησεν τῶν 

χθὼν ὦὧτε 

Ἥβας καρπὸν 
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ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις 

ἀγάνορα πλοῦτον ἀνθεῖν σφίσιν Ρ. 10. 18. 
λέγεται μὰν Ἕκτορι μὲν κλέος ἀνθῆσαι 

Σκαμάνδρου χεύμασιν ἀγχοῦ Ν. 9. 839. 
ς. ἄδιϊ., ἐκ θεοῦ δ᾽ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπί- 

δεσσιν ὁμοίως Ο. 11. 10. ἐν δὲ Μοῖσ᾽ 

ἀδύπνοος, ἐν δ᾽ Ἄρης ἀνθεῖ νέων οὐλίαις 
αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν Ο. 18. 28. 

ἄνθος) (ἄνθος, -ος; ἄνθε(α), -ἔων, -εσι(ν), 

ἀνθρᾶκιά] εν»"δεγς 

ἄνθρωπος 

-ε(α).) δίοσοο Δ. δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει 

πάσαις ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν 
πλούτῳ ἴσον Ν. 11. 41. Β.ρΡ}., δίοδςο᾽"5, 

τὐγεαίῆς, ρανίαπάς ἐς ἀδελφεὸν --- Χάριτες 

ἄνθεα τεθρίππων -- ἄγαγον Ο. 3. 80. τῶν 

ἄνθεσι Διαγόρας ἐστεφανώσατο δίς Ο. 
ἡ. 80. Καδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι 

μείγννον Ν. 4. 21. ἀνθέων ποιάεντα φέρε 
στεφανώματα (ετπιαηη: ἄνθεα οοἀά.) 
Ν. ὃ. 84. δύο μὲν --- σέ τ’ ἐνόσφισε καὶ 
Πολντιμίδαν κλᾶρος προπετὴς ἄνθε᾽ ᾿᾽Ολυμ- 
πιάδος Ν. 6. 08. τὰν δὲ λαῶν γενεὰν δαρὸν 

ἐρέπτοι σώφρονος ἄνθεσιν εὐνομίας Πα. 

1. 10. ς. τηοῖ. ἐμῶν δ᾽ ὕμνων ἀεξ’ 

εὐτερπὲς ἄνθος Ο. 6. 105. αἵνει δὲ παλαιὸν 
μὲν οἶνον, ἄνθεα δ᾽ ὕμνων νεωτέρων Ο. 9. 

48. “σὸν δ' ἄνθος ἦβας ἄρτι κυμαίνει᾽" 

Ῥ. 4. 1δ8. κόρον δ᾽ ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ 
τέρπν᾽ ἄνθε᾽ ᾿Αφροδίσια Ν. 7. δ8. ἄν]θεα 

τοιαίντ ---Ἴ ὑμνήσιος δρέπῃ (ϑυρρΡ. 1.οδεὶ.) 

Πα. 12. 4. 

“δοιὰ βοῶν θερμὰ πρὸς 
ἀνθρακιὰν στέψαν᾽᾽ (5οὔγ.,: δ᾽ εἰς ἀνθ. 

ςοὐά.) ἔτ. 168. 2. 

ἄνθρωπος) (-ος ν. 1., τῳ; -οἱ, -ῶν, -Οις, 
τοιστι(ν), -οὐς) νηαη, Ὁ]., »παηλίπά ἃ. 

σκιαρόν τε φύτευμα ξυνὸν ἀνθρώποις Ο. 
8. 18. ἀμφὶ δ’ ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι 
ἀναρίθμητοι κρέμανται Ο. 7. 24. ἐν δ᾽ 

ἀρετὰν ἔβαλεν καὶ χάρματ᾽ ἀνθρώποισι 
προμαθέος αἰδώς Ο. 2. 44. φαντὶ δ᾽ ἀνθρώ- 

πων παλαιαὶ ῥήσιες Ο. 7. δέ. παραπειρῶν- 

ται Διὸς ἀργικεραύνον εἴ τιν᾽ ἔχει λόγον 

ἀνθρώπων πέρι Ο. 8. 4. Αἴγιναν --- ἔνθα --- 
ἀσκεῖται Θέμις ἔξοχ’ ἀνθρώπων Ο. 8. 28. 

τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται 

οὐδέν Ο. 8. δ8. πολλοὶ δὲ διδακταῖς 

ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος ὥρονσαν ἀρέσθαι 
Ο. 9. 101. ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε 
πλεῖστα χρῆσις Ο. 11. 1. πολλὰ δ’ ἀνθρώ- 

ποῖς παρὰ γνώμαν ἔπεσεν Ο. 12. 10. 

ἔτυμον λόγον ἀνθρώπων ΡῬ. 1. 08. μείων 
ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων Ῥ. 1. 82. ἐν 

ἀνθρώποισι Ῥ. 8. 21. πολνπήμονας 

ἀνθρώποισιν ἰᾶσθαι νόσους Ῥ. 8. 46. εἴ 

τιν᾽ ἀνθρώπων Ρ. 8. 86. Νέστορα καὶ 

Λύκιον Σαρπηδόν᾽, ἀνθρώπων φάτις, --- 
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γινώσκομεν Ρ. 8. 112. ὄρνιν Κυπρογένεια 
φέρεν πρῶτον ἀνθρώποισι Ρ. 4. 217. ὁ 
γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον 
ἔχει Ρ. 4. 280. σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος (ν. 1]. 

ἄνθρωποι) Ῥ. 8. 96. εἰ δέ τις ὄλβος ἐν 

ἀνθρώποισιν, ἄνεν καμάτον οὐ φαίνεται 
Ῥ. 19. 38. ἔστι δέ τις λόγος ἀνθρώπων Ν. 

9. 6. ἔνθ᾽’ ᾿Αρείας πόρον ἄνθρωποι κα- 

λέοισι Ν. 9. 41. ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων 
βαρὺς ἀντιάσαι Ν. 10. 30. χαλεπὰ δ᾽ 
ἔρις ἀνθρώποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων Ν. 10. 

12. τὸ δ᾽ ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὐχ 
ἕπεται τέκμαρ Ν. 11]. 43. μισθὸς γὰρ 

ἄλλοις ἄλλος ἐπ᾽ ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυ- 
κύς 1. 1. 47. ὅσον ὀργὰν Ξεινοκράτης 

ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυκεῖαν ἔσχεν 1. 2. 86. 

ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖος οὖρος πάντας ἀνθρώ- 

ποὺς ἐπαίσσων ἐλαύνει 1. 4. 6. ὅσσα δ’ 

ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων 

ζωῶν τε φωτῶν ἀπλέτου δόξας 1. 4. 9. 
ἀλλ᾽ “Ομηρός τοι τετίμακεν δι᾽ ἀνθρώπων 

Ι. 4. 81. Θεία, σέο ἕκατι καὶ μεγασθενῆ 
νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον 

ἄλλων 1. δ. 8. φ]έρτατος ἀνθρώπων Πα. 
180. ὅ. Ἰᾶνθρωπίο Πα. 21. 18. πρὶν μὲν 

ἕρπε --- τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν 

ἀπὸ στομάτων Δ. 2. 8. ἁνίκ᾽ ἀνθρώπων 
καματώδεες οἴχονται μέριμναι στηθέων 

ἕξω τ. 124. ὅ. ἀνἸθρώποισς Θρ. 4. 9. -- 
Ῥ. 85 ορροβεὰ ἴο α. βρβοάβ. --- θεόμοροι 

νίσοντ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἀοιδαί Ο. 3. 10. 

“ἕν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς 

αἰδέοντ᾽᾽᾿᾿ Ῥ. 9. 40. "Ἄπολλον, γλυκὺ δ᾽ 

ἀνθρώπων τέλος ἀρχά τε δαίμονος ὀρνύν- 
τος αὔξεται Ῥ. 10. 10. σὺν θεῷ γάρ τοι 
φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμονώ- 

τερος Ν, 8, 17. εἰ γάρ τις ἀνθρώπων --- 
πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς 1. 6. 10. εἰ δέ 

τις ἀνθρώποισι θεόσδοτος [ἀτληκηκοτας 

προστύχῃ ἔτ. 42. δ. Ἰάνθρώπο[ις (ΒΌΡΡ. 
Βυτγγν) Δ. 2. 80. θεῶν καὶ κατ᾽ ἀνθρώπων 

ἀγυιάς ἔτ. 194. 0. β. μεσοεϑ, ἤἥροες 

ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλέονται ἔτ. 

188. 0. Ὑ. 8: 415. πολύβοσκον 

γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις 

Ο. 7. 63. ς. ἃ »ιαη, ἀπ γοηξ καὶ τὸ 

σιγᾶν πολλάκις ἐστὶ σοφώτατον ἀνθρώπῳ 

ἀνίοχος 

νοῆσαι Ν. δ. 18. ἀ. ὠονμαη “'καὶ τίς 

ἀνθρώπων σε χαμαιγενέων πολιᾶς ἐξανῆ- 
κεν γαστρός; Ρ. 4. 98. “τίς νιν ἀνθρώ- 
πῶν τέκεν; Ῥ. 9. 88. 

ἀνία] (ἡ) Ρ]., γείηις ἀκηράτοις ἀνίαις Ρ. δ. 
82, χεῖρα ----᾿ τὰν Νικόμαχος κατὰ καιρὸν 
νεῖμ᾽ ἁπάσαις ἀνίαις οὐδ {|| γε 1. ἃ. 22. 

ἀνία] (τά) γείης “Ἁἁνία τ᾽ ἀντ᾽ ἐρετμῶν 
δίφρους τε νωμάσοισιν᾽᾽ Ῥ. 4. 18. ἀνία 
τ᾽ ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ᾽ ἐθέλω 
- ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ 1.1. 16. 

ἀνία] (ῥαηρ οἱ) ἀϊξίνεςς “ἄνευ ξυνᾶς 
ἀνίας᾽᾿ Ῥ. 4. 164. ὀξείαις ἀνίαισι τυπείς 

Ν, 1. 68. 
ἀνϊδρός) ρνίευοιις, ἀἐξίγεςςίνρ ἀνιαραῖς 

ἀντικύρσαντες ζάλαις Ο. 12. 11. φαντὶ 
δ᾽ ἔμμεν τοῦτ᾽ ἀνιαρότατον Ρ. 4. 288. 
ζώει κάματον προφυγὼν ἀνιαρόν Παρθ. 

1. 19. 

ἀνίατος] ἱγηομνγαῦία 
ἀνίημι) γαΐξε εὐ 

Ἰάνίατον εἰ τ. 200. 8, 

Μοῖσ᾽ ἀνέηκέ με (ἔοτπια 

αρίοα: ἤγονν ἀνέπεισεν Ῥαταρῶτ. Ευ- 
Β[ΔῈ}}}1.} ἐγ. 1δ1. 

ἁνίκα) «. 1πὰ., αἱ ἡ"α! πὸ οἰδη. βρέχε 
θεῶν βασιλεὺς --- χρυσέαις νιφάδεσσι 

πόλιν, ἀνίχ᾽ --- ᾿Αθαναία κορυφὰν κατ᾽ 

ἄκραν ἀνορούσαισ’ ἀλάλαξεν Ο. 7. 88. 

σκύταλον τίναξε χερσίν, ἁνίκ᾽ --- ἤρειδε 

Ποσειδάν Ο. 9. 831. τλάμονι ψυχᾷ παρέ- 
μειν᾽, ἀνίχ᾽ εὑρίσκοντο θεῶν παλάμαις 
τιμάν Ρ. 1. 48. “ἀνίκ᾽ --- ἐπέτοσσε᾽᾿ Ρ. 4. 
24. ἦρα χαλκοκρότον πάρεδρον Δαμά- 

τερος ἁνίκ᾽ εὐρυχαίταν ἄντειλας Διόννσον; 

(55. θυμὸν τεὸν εὔφρανας) Σ. 7. 4. ἁἸνίκα 

Δαρδανίδαις 'Εκάβί Πα. 84. 17. λέγοντι 
Ζῆνα --- φυλάξαι προνοίᾳ, ἀνίκ᾽ ἀγανό- 

φρων Κοίου θυγάτηρ λύετο τερπνᾶς 
ὠδῖνος Πα. 12. 12. τε καὶ ἀνίκα ναυ- 

λοχοι --- Ἰήλασαν ἐννύχιον κρυφαί Πα. 

18. 9. ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε 
γλυκερὸν --- κέντρον, ἀνίκ’ ἀνθρώπων 
καματώδεες οἴχονται μέριμναι στηθέων 

ἔξω 86. αἰΐεσ ἀΐπποῦ δὲ ψίης ἔγ. 124. ὅ. 

ἀνίκᾶτος, -ον] πηοοηφμεγαδίε, πἰτὰ Ὠγραὶ- 
αβε “βέλος --- ἐξ ἀνικάτου φαρέτρας 
ὀρνύμενον᾽" Ῥ. 4. 91. 

ἀνίοχος)] ολανίοέ ἀνίνεν ἐν τεσσαρά- 



ἄνιππος 

κοντα γὰρ πετόντεσσιν ἀνιόχοις Ρ. ὃ. 80. 

τηεῖ., Μελησίαν, χειρῶν τε καὶ ἰσχύος 
ἁνίοχον ἱ. 6. ἃ ἐγαίπον Ν.. 6. 66. 

ἄνιππος] ωὐδιοιι λονϑες οἴ. Βαςοῖ. 8. 16. 
ἄνιππός εἰμι καὶ βουνομίας ἀδαέστερος 

(4 ομογυβ οἱ Κοδῃβ β8Ρο8 5 οἱ ὈδδΑ] οὗ 

«ποεῖν 15] ἃ) Πα. 4. 27. 

ἀνίσταμι) 4. δοί., «εἰ τῷ, ἀρῥοΐη! ς. δος. 

ἀυρὶ. ἐμὲ δ᾽ ἐξαίρετον κάρυκα σοφῶν 
ἐπέων Μοῖσ᾽ ἀνέστασ᾽ ἱΕλλάδι Δ. 2. 2ὅ. 
Ῥ. ἱπίγδῃβ. δοσ. 2, γίφε ηρ, ἀρῥεαν 

“μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ κακόν᾽᾽ 
(1. ϑοδαϊζς, Ὁ. Ε. 4812: -στάσῃς 
Θομπιίζογ: -στήσης, -ἧἦσας, -ἥσῃ, -αἰη 
οοάά., Σ.) Ρ. 4. 166. 

ἀνοίγω) οῥεη, οἴεαυε, δγεαῖ οῤεη τοὺς 
᾿Αριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς ἁλὸς 

βαθεῖαν κέλευθον ἀνοίγων Ῥ. ὅ. 88. ἀλλά 
μιν Κρόνου παῖ(δες] κεραυνῷ χθόν᾽ ἀνοι- 

ξάμενο[1] ἔκρυψαν Πᾳα. 8. 78. ἀνοῖξαι πίθον 
ὕμνων ὃέτ. 3δ4. 

ἀνόμοιος] μηπεφμαῖ, ἀἰδείν αν ἧ μὰν ἀνό- 
μοιά γε δάοισιν ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν 

(38. Αἰἴα8 αδαπὰ Οάνββουβ: τουτέστι οὐδὲ 

ἐξ ἴσον τοῖς Τρωσὶν ἐπολέμησαν ἀλλ᾽ ὁ 

μὲν ᾽Οδυσσεὺς δειλὸς ἦν, ὁ δὲ Αἴας ὠθεῖτο 

εἰς τοὺς πολεμίους. Σ.) Ν. 8. 28. 

ἂνορέα] (-ας, -ᾳ; -αἱς) »πανηηδςς5, σοιγαξε 

ἀνορέας δ᾽ οὐκ ἀμπλακὼν Ο. 8. 67. τοῦ μὲν 

ἀντίϑεοι ἀρίστενον νἱέες υἱέων τ᾽ ἀρηίφιλοι 

παῖδες ἀνορέᾳ χάλκεον στονόεντ᾽ ἀμφέπειν 
ὅμαδον 1. 8. 2δ. ἸΚάδμον στρατὸν καὶ 

Ζεάθον πόλιν, ἀκερσεκόμα πάτερ, ἀνορέας 
ἐπέτρεψας ἕκατι σαόφρονος (35. οἱ Τοπο- 
σοβϑ) Πα. 9. 48. Ρ]., ν»ιαρὴγ ἐχρίοἱίς ὁ δὲ 
καλόν τι νέον λαχὼν ἁβρότατος ἔπι 

μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται ὑποπτέροις 
ἀνορέαις ο»ι ἐδε ιυἱηξς οἱ δὶς πιαηῖν δαρίοί!ς 

Ῥ. 8. 91. ἀνορέαις ὑπερτάταις ἐπέβα παῖς 

᾿Αριστοφάνεος Ν. 8. 20. ἀνορέαις δ᾽ ἐσχά- 
ταισιν οἴκοθεν στάλαισιν ἄπτονθ᾽ Ἧρα- 
κλείαις 1. 4. 1]. 

ἀνόρνυμιΪ γοτεξε, εἰνίδα τ ἀλλ᾽ ἀνὰ μὲν 
βρομίαν φόρμιγγ᾽, ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν ἐπ᾽ αὐτὰν 
ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν (Μοτοὶ.: 
ἱ. 6. δοσ. βυ0).: ὄρσωμεν ςοἀά.) Ν. 9. 8. 

56 ᾿Αντᾶνορίδαι 

ἀνορούω] ἱεαρ π᾿ , εἰαγί Ἡ Ὁ πατέρος 
᾿Αθαναία κορυφὰν κατ᾽ ἄκραν ἀνορού- 
σαισ᾽ ἀλάλαξεν Ο. 7. 37. [ἀνόρουσε ν. 1. 

ἐσόρονσε Ο. 8. 40. Ἰάπεπλος ἐκ λεχέων 
νεοτόκωνί --- Ἰοθ[.Ἰνόρονσε περὶ φόβῳ 

(αὐτόθ᾽ ἀνόρουσε οοπΐ. 8:η6}}} Πα. 20. 
18. 

ἄνοσος] ευἱλιοιεί οἰοίνιδος κεῖνοι γάρ 
τ’ ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι πόνων τ᾽ ἄπειροι 
(8ς. θεοί) ἔτ. 143. 1. 

ἀνσπάω, (ἀνασπάω)] ἄγαιν μι} (α “}}}} 

“'φέρομεν --- ἐννάλιον δόρυ, μήδεσιν ἀνσπά- 
σσαντες ἁμοῖς᾽" Ῥ. 4. 27. 

ἄντα] «. δάν., ἰαθεὲ ἰο [αοθ, Ἵφιανεῖγ 
ἕλπομαι μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν 

ὧτ’ ἀπὸ τόξου ἱείς (Μίηρατε!!: ἄντα 

σκοποῦ (τε)τυχεῖν ςοὐά.: σκοποῦ ἂν 
τετυχεῖν Σ.) Ν. 6. 27. 6 Ῥτερ. ο. βεῃ., 
αραΐηςι --- κείνοις δ᾽ ὑπέρτατον ἦλθε φέγ- 

γος ἄντα δυσμενέων Πα. 2. 69. 

ἀνταγορεύω] γεῤΐν ἀκᾷ δ᾽ ἀντἀγόρευσεν 

καὶ Πελίας Ῥ. 4. 1680. 
ἀντάεις] λοεοίίϊε, ἐπειν οὕνεκεν, εἰ φίλος 

ἀστῶν, εἴ τις ἀντάεις, τό γ᾽ ἐν ξυνῷ πεπο- 

ναμένον εὖ μὴ --- κρυπτέτω Ρ. 9. 93. 

᾿Ανταῖος) α. Ξοῃ οἱ Ῥοξείάοπ, Κἰ δὰ ἴῃ 
στοϑεπηρ ἱ ἢ Ἡσγακὶοβ. καί τοί ποτ᾽ 

᾿Ανταίου δόμους Θηβᾶν ἄπο Καδμειᾶν 

μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ᾽ ἄκαμτπτος, προσ- 

παλαίσων ἦλθ’ ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λι- 

βύαν, κρανίοις ὄφρα ξένων ναὸν Ποσει- 

δάωνος ἐρέφοντα σχέθοι, νἱὸς ᾿Αλκμήνας 
Ι. 4. δῶ. οἵ. “τ. 11. δ. Κίπρ οἵ {λΌγα, 
αίμοσ οἱ Βασκα οσ ΑἸκκοῖβ -οὸν δ᾽. 

Λιβύσσας ἀμφὶ γνναικὸς ἔβαν “Ἴρασα 

πρὸς πόλιν, ᾿Ανταίου μετὰ καλλίκομον 
μναστῆρες ἀγακλέα κούραν Ῥ. 9. 106. 

ἀνταμοιβά] γείτεγνι, γεφιί αὶ 7τ ἔρωτος 
ἀνταμοιβὰν ἐδάσσατοί «-“--- στρα)τἀρχῷ 

(μοῦε]: ἀντ’ αμοιβαν Π.) Δ. 4. 42. 

᾿Αντᾶνορίδαι) ἀεεεεπάαηὶς οὐ ΑΉΙΕΗΟΥ 

Κυράνας ---᾿ ἔχοντι τὰν χαλκοχάρμαι 

ξένοι Τρῶες ᾿Αντανορίδαι (Λυσίμαχος -- 

Ἱστορεῖ, παρ᾽ Αμνακι βασιλεῖ Λιβύων 
αὐτοὺς, 5.. τοὺς ᾿Αντηνορίδας, φκηκέναι 

μὴ βουλομένους συνοικεῖν τοῖς τὸ "ίλιον 

πεπορθϑηκόσι, καὶ ὅτι ἔκτισαν --- τὸν --- 



ἀνταύω 

λόφον ᾿Αντηνοριδῶν ἐπικεκλημένον. Σ.) 
Ῥ. ὅ. 88. 

ἀνταύω)] τοπηά ἐπ ἐπγη, ἐπὶ απ σεν ἐκ 
νεφέων δέ οἱ ἀντάῦσε βροντᾶς αἴσιον 

φθέγμα Ρ. 4. 191. 

ἀντάω) »νεεὶ υἱ, ο. ξεῃ. ἁλώσιος 
ἀντάσαις θάνατον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν 
Ο. 10. 42. 

ἀντείνω] ν. ἀνατείνω. 
ἀντερείδω) ῥι' οἵ τι Ιο νιεεί τινι. “χειρί 

οἱ χεῖρ᾽ ἀντερείσαις᾽" Ῥ. 4. 81. ὄσσα τ᾽ ἔριξε 

λευκωλένῳ ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος ἀντερεί- 
δων ἱ. 6. ῥίηνδηρ δὲς οἰγεηριλ ἀραΐησ! Πα. 

θ. 88. 

ἀντέχω] πιοὰ., πλοξ., οἰΐηρ [ὁ ({λιε {δεμιε ο) 

ο. βεη. ἐγὼ δ᾽ Ἡρακλέος ἀντέχομαι 

προφρόνως Ν. 1. 38. 

ἀντί] ρῬυορ. ο. ξεα. ἃ. ἵ» γείνει [ον, ἴη 
ἐοπείΔεγα ον οἱ ἄγει δὲ χάρις φίλων ποί 
τινος ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα Ῥ. 2. 171. 

ἐπεὶ κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ ἀντὶ μόχθων 

παντοδαπῶν --- ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν 1. 
1. 4θ. μὴ φθόνει κόμπον τὸν ἐοικότ᾽ ἀοιδᾷ 
κιρνάμεν ἀντὶ πόνων 1. δ. 2δ. ΚΝ. ἐπείεαά 

οἱ “ἀντὶ δελφίνων δ᾽ ἐλαχυπτερύγων 
ἵππους ἀμείψαντες θοάς, ἀνία τ’ ἀντ᾽ 

ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισιν ἀελλό- 

ποδας Ρ. 4. 17---8. πέτραι δ᾽ [ἐφ]α[νἼθεν 

ἀντὶ φωτῶν Δ. 4. 41. 

ἀντιάζω] ἃ. αὖ3., ἐηοσοιείεν, πιεεὶ, τηβῖ. 
ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων βαρὺς ἀντιά- 

σαι Ν. 10. 280θ. ΒΡ. ς. δος. 8πὰ ἀκαί. 

ὅταν θεοὶ ἐν πεδίῳ Φλέγρας Γιγάντεσσιν 

μάχαν ἀντιάζωσιν εηραρεά ἐν δαμίς ἰδῇ 
Ν. 1. 608. ς. ο. ἀδί., »ιεεί ἴδ, αἰαῖν 

ί᾿ο τοίαισιν ὀργαῖς εὔχεται ἀντιάσαις 
᾿Αἰδαν γῆράς τε δέξασθαι πολιὸν ὁ 
Κλεονίκου παῖς (συντυχών Σ.}) 1. 6. 16. 

ἃ. πρός τι, απεῦεν χλιδῶσα δὲ μολπὰ 
πρὸς κάλαμον ἀντιάξει μελέων Ο. 10. 84. 

ἀντιᾶνειρα] 1. 84]., εἰ έηρ νιαθ ἀραϊη5 

πιᾶη στάσις ἀντιάνειρα Ο. 12. 16. 

"Αντίας] α νἱεῖος τοϊδιοὰ τὸ Τμβαῖοβ οἱ 
ΑΥβὸβ οὐ ἢ8 πῃ ῖΠογ᾽8 5166. ἐὼν 

Θρασύκλου ᾿Αντία τε σύγγονος Ν. 10. 
40. 

57 ἀντία 

ἀντϊβολέω)} ρανίαξδε οἱ, αἰαῖ! ο. βεπ. 
ἀντεβόλησεν τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὔπω τις 

πρότερον Ο. 18. 80. 

ἀντίθεος) εοά-ἰ κε ἀντιθεοῖσιν --- σὺν 
βαθυζώνοιο διδύμοις παισὶ Λήδας Ο. 8. 88. 

ἧροας ἀντιθέους Ρ. 1. δ8. παρ᾽ ἀντιθέῳ 

Κάδμῳ Ρ. 8. 88. ἥροες ἀντίθεοι 55. Ατρο- 
πδυΐβ Ῥ. 4. δ8. τοῦ μὲν ἀντίθεοι ἀρίστευον 

υἱέες 35. οἱ Αἰακοϑ]. 8. 24. Πηλέος ἀντιθέον 

τ, 172. 1. 

ἀντίκειμαι) δὲ ἐείαδἰ ολιεα ας γεσον εν 56 
τιμὰ δ᾽ ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται 1. 7. 26. 

ἀντίκύρω] δέ! ρον, ἐποοιείεν ᾿ς. ἀαϊ. οἱ 

δ᾽ ἀνιαραῖς ἀντικύρσαντες ζάλαις Ο. 12. 12. 
᾿Αντίλοχος) 5οη οἵ Νεβῖοσ. "Αντίλοχος 

βιατὰς --- ὃς ὑπέρφθιτο πατρός, ἐναρίμ- 
βροτον ἀναμείναις --- Μέμνονα Ρ. 6. 28. 

ἀντιξοέω] οῤῥοςε ᾿. ς. ραΐπεαν Νέμεά 

τ' οὐκ ἀντιξοεῖ νίζΖ. τ αοῖ τπαὲ 6 88 

νου νἱοίξοτίε8 ποτα Ο. 18. 84. 

᾿Αντιόπα] ἃπ Ατηδζοη. ἰςβὲ., Ῥϑυβ. 1. ὦ. 1, 
ταύταν τὴν ᾿Αντιόπην Πίνδαρος μέν 

φησιν ὑπὸ Πειρίθου καὶ Θησέως ἁρπασ- 

θῆναι ἔτ. 176. Ῥιυὶ., νι. ὙΒοϑβεῖ, 28. 2, 

Θησεὺς --- ἔχων υἱὸν ᾿Ἱππόλντον ἐξ 

᾿Αντιόπης, ὡς δὲ Πίνδαρός φησι, Δημοφῶν- 
τα ἐν. 176. 

ἀντίος] 1. αἀ)., ορῥοΞῖίε, ἰο [αδε ἃ. 
408. ὁ δ᾽ ἀντίον ἀνὰ κάρα τ’ ἄειρίε ρτ. 
Πα. 20. 10. Β. ο. ἀδι. λέλογχε δὲ 
μεμφομένοις ἐσλοὺς ὕδωρ καπνῷ φέρειν 

ἀντίον αραϊνεί τ. Ν. 1. 28. Ζεὺς δ᾽ 

ἀντίος ἤλυθέ οἵ [αεε ἰο [αοε ττ. Ν. 10. 79. 

ο. ο. βοη. ἐπεὶ ἀντίον πῶς ἂν τριόδον- 

τος Ἡρακλέης σκύταλον τίναξε χερσίν 

ἐπ {μ6 [αἐ6 οἱ Ῥτ. Ο. 9. 29. ἁ. σάυενγεε 

ἕννεπε δ᾽ ἀντίον ὁρμαίνων τέρας εὐθὺς 

"᾿Απόλλων (οὐ δεξιόν Σ.) Ο. 8. 41. 
2. ῬὉτὸ 8υῦ8., γίυαὶ μακρὰ δὲ ῥίψαις 

ἀμεύσασθ᾽ ἀντίους Ῥ. 1. 45. 

ἀντία] π. ὈΪ. οἱ ἀντίος. α. ρτο δάν., αἀυενεεῖν, 
οἰλεγωΐεε “τὸ δ' οἴκοθεν ἀντία πράξει" 

Ῥ. 8. δδ. ΒΡ. ὕζὸ ὑζορ. α. ς. βεῃ., 
ἐοπέγανν ἰο σὲ δ᾽ ἀντία προτέρων 

φθέγξομαι Ο. 1. 86. καὶ τὰν πατρὸς ἀντία 
Μήδειαν θεμέναν γάμον αὐτᾷ σραΐνε, δὲν 

[αἱλενς ἱφῆές Ο. 18. δ3. β. ς. 



ἀντίπᾶλος 58 

ἀαΐς., αραϊηε οὐκ ἐρίζων ἀντία τοῖς 

ἀγαθοῖς Ρ. 1. 286. 

ἀντί πᾶλος] τυγεςετιρ αραΐνις, πιεῖ. αἰνέω 

καὶ Πυθέαν --- χερσὶ δεξιόν, νόῳ ἀντίπαλον 
»παἰσλΐηρ, α ροοὰ »παϊοὰ Ἰ. ὃ. 61. ς. ρεπ., 

πατρὶ δὲ πατρὸς ἐνέπνευσεν μένος γήραος 

ἀντίπαλον Ο. 8. 71. Ρτο 5}05., ο".δ΄ 5 τυγεεῖ- 

ἐΐηβ ορβοηεηί καὶ παρ᾽ εὐδένδρῳ μολὼν 

ὄχθῳ Κρόνου κάλλιον ἂν δηριώντων 
ἐνόστησ᾽ ἀντιπάλων Ν. 11. 36. 

ἀντὶ τείνω) «ἐνίυε αφραΐηεί ς. ἀαϊ. ἔμπα, 
καΐπερ ἔχει βαϑεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, 

ἀντίτειν᾽ ἐπιβουλίᾳ Ν. 4. 37. 
ἀντίτομος] πα. Ρ]. Ῥτο διιῦ5., γεγηεάν ς. βοῃ. 

φαρμακώσαισ᾽ ἀντίτομα στερεᾶν ὀδυνᾷᾶν 

(κατὰ μεταφορὰν τὴν ἀπὸ τῶν ῥιζοτόμων. 
Σ.) Ρ. 4. 221. 

ἀντὶ τυγχάνω) 11] ἐπ ὧἷλὁ 4. ο. β6π. 
ἵνα κρεῶν νιν (Ξς. Νεοπτόλεμον) ὕπερ 

μάχας ἔλασεν ἀντιτὔχόντ᾽ ἀνὴρ μαχαίρᾳ 
δεσαγιδ ἱπυοϊυεά ἴῃ. Ν.. 1. 42. Ῥ. ς. δες., 

(οοπὶ.) τὰ δ᾽ αὐτὸς ἀντιτύχῃ. ἕλπεταί 
τις ἕκαστος ἐξοχώτατα φάσθαι (Δ η- 

ΒΆτοΙ]! : ἄν τις τύχῃ οοἀά.: ὡλαὲ ἀε ἀἰηιεοῖβ 

λας ἐποομγεα) Ν. 4. 91. 

ἀντί φερίζω) 56, ομεκεῖ! ἀραΐν5ί, νπαίολ οπε- 

“εἰΐ “εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντι- 
φερίξαι, ἐρέω" Ρ. 9. δ0. 

ἀντιφθέγγομαι) α»"Ξιυἐν ἀντεφθέγξατο 

δ᾽ ἀρτιεπτὴς πατρία ὅσσα Ο. 0. 61. 

ἀντίφθογγος] αν5ιυενίηρ ἰὰε υοῖος ἐν δείτι- 
νοισὶ Λυδῶν ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾶς 
ἀκούων πακτίδος (εοηῖτα Ἐ.-Ε., 5. ν. 

{γύῖα, “ν85 --- βίο οὔσῃ δυΐ ἀᾶ5 ϑρίοϊ ἰῃ 

Οκίανοη ῬοζΖίο δι᾽) ἐσ. 196. 3. 

ἀντιφ' λέγω] «λένε ἐπ οὐδ᾽ 5 [αε ς. ἃςο. 
ἢ, ἤδη γὰρ αὐτῷ --- ὅλον --- ὀφθαλμὸν 

ἀντέφ'λεξε Μήνα Ο. 3, 30. 
ἀντλέω] πιεῖ., πδ ἐο 6 τἰνοσί, νπιαὰς πιοϑὶ 

οἱ τὰν δ᾽ ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν 

Ρ. 8. 62. 
ἄντλος) Μοοάιυαίεν ἀνάπωτιν ἐξαίφνας 

ἄντλον ἑλεῖν Ο. 9. ὅ8. τιει., τιθεῖς ὕβριν ἐν 

ἄντλῳ (ἰ. 6. οὐτειγίγν. ἀφανίζεις. Σ.) Ῥ. 8. 

12. 
ἄντομαι)} νιεεί; γερεῖυε, ργεεὶ τὸ Καστό- 

ρειον δ᾽ --- θέλων ἄθρησον χάριν ἕπτα- 

ἄοιδά 

κτύπου φόρμιγγος ἀντόμενος Τ᾿. ἢ. 71. τῶν 

γὰρ ἀντομένωνί (τῶν ἀντιπάλων. Σ.) 

Πα. 3. 43. 

ἄντρον] σαυε Ζεῦ --- τιμῶν τ᾽ ᾿Αλφεὸν 
εὐρὺ ῥέοντα ᾿Ιδαϊόν τε σεμνὸν ἄντρον 
(ν. ᾽Ιδαῖος) Ο. ὅ. 18. Τυφὼς ---- τόν ποτε 

Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον Ρ. 1. 

117. εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἕναι᾽ ἔτι Χίρων 

Ρ. 8. 68. “σεμνὸν ἄντρον, Φιλλνυρίδα, 

προλιπὼν" Ρ, 9. 80. “Ἰόντων δ᾽ ἐς ἄφθιτον 
ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ᾽ ἀγγελίαι" 

Ι. 8. 41. 

ἀντρόθε: “᾿ἀντρόϑε γὰρ νέομαι᾽’ (ν. 1. ἄντ- 

ροθε) ]αϑοη σροῦκϑ Ἐ. 4. 109, 

ἀνύω)] [ς«. ἂςς., ΑΗ Περσεὺς ὁπότε 
τρίτον ἄνυσσεν κασιγνητᾶν μέρος ἐνναλίᾳ 
Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων (Βοροκῆ ἃ 
Σ: ἄνσεν οοἀά.) Ρ. 12. 11.} Ὁ. πιοά., 

αοφο» ]1 9}: θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι 

τέκμαρ ἀνύεται Ρ. 2. 49. 

ἄνω] αορονη ρι δῆ ρᾷ58. ἄνεται δὲ πρὸς χάριν 
εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς (1. ο. ἰπαροτϑ., 
ἐλδνὰ ἰ5 αφοοι ῥρἰ ἐπνηση [ον ῥγαγενς) Ο. 8. 

8. σὺν γὰρ ὑμῖν τά τε τερπνὰ καὶ τὰ 
γλυκέ᾽ ἄνεται πάντα βροτοῖς (Καγδποτ: 

τὰ γλυκέα γίνεται οοἀά.) Ο. 14. 6. 

ἄνω] πΡ πιει. αἷγε μὲν ἀνδρῶν πολλ᾽ ἄνω 
τὰ δ᾽ αὖ κάτω --- κυλίνδοντ᾽ ἐλπίδες Ο. 13. 

θ. 
ἀνώνῦμος] (οἴ. νώνυμνος) παριεῖδες, ἰηρίο- 

γίοιις ἀνώνυμον γῆρας --- ἔἕψοι μάταν Ο. 

1. 82. 
γΔξεινος] 5ς. πόντος ἐηλοςρἠαδὶς, Βίαοὶ 5Ξεα 

οἴ. Ν. 4..49. ἐπ᾿ ᾿Αξείνου στόμα Ρ. 4. 203. 
ἄξιος] ωονίην, ἀεεεγυΐι ο. ρθῆ. ἄξιος 

εὐλογίαις ἀστῶν μεμίχθαι (5ς. ἐστί.) 1. 8. 8. 

[ἂν ἀξίαις (ςοἀά.: ἀναξίαις ΑἸ ΘΓ) Ν. 

8. 10.} 
ἀξιόω] ρᾶ58., ἐλέη οπεϑοὶ! ὡονίἣν, 7.5 {|6ἀ, 

ς. ἱπέ. ἀξιωθείην κεν, ἐὼν Θρασύκλου 

᾿Αντία τε σύγγονος, [Ἄργει μὴ κρύπτειν 
φάος ὀμμάτων Ν. 10. 39. 

ἀοιδά]) (-ά, -ἄς, -ᾷ, -άν, -ἀ; -αἰ, -ἄν, «αἷς. 
ἀοι- οοἀά. Ν. 11. 18, ν. εδῖ δὲ Ηδβ., 

ὙΒεορ. 48) ςονρ 

ἰανθεὶς ἀοιδαῖς (Ξς. Ζεύς) Ο. 2. 18. θεόμοροι 

νίσοντ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἀοιδαί Ο. 8. 10. 



ἀοιδά 

ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς Ο. 4. 8. 
ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς Ο. 6. 7. ἐσσὶ γὰρ -- 
γλυκὺς κρατὴρ ἀγαφθέγκτων ἀοιδᾶν 5.. 
Αἰποαβ, ἴῃς σμοσγυβ ἰεαάογ Ο. 6. 91. πόλιν 
μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς Ο. 9. 22. 

καλὰ ἔρξαις ἀοιδᾶς ἄτερ Ο. 10. 91. μακρό- 
τεραι Τερψίᾳ θ᾽ ἔψοντ᾽ ᾿Εριτίμῳ τ᾽ ἀοιδαί 

Ο. 18. 42. ἅλικες οἷα παρθένοι φιλέοισιν 
ἑταῖραι ἑσπερίαις ὑποκουρίζεσθ᾽ ἀοιδαῖς 
Ῥ. 8. 19. ἀἁ δ' ἀρετὰ κλειναῖς ἀοιδαῖς 
χρονία τελέθει Ῥ. 8. 114. φορμιγκτὰς 
ἀοιδᾶν πατὴρ --- ᾿Ορφεύς Ρ. 4. 170, τὸν 
ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρυσάορα Φοῖβον 

ἀπύειν Ρ. ὅ. 103. κρηπῖδ᾽ ἀοιδᾶν ἵπποισὶ 
βαλέσθαι Ρ. 7. 8. ἐμὲ δ οὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν 

ἀκειόμενον πράσσει χρέος !». 9. 103. τὸν 
“Ἵπποκλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς 

ἕκατι στεφάνων θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν 

Ῥ. 10. 6567. ἀεϑλονικία δὲ μάλιστ᾽ ἀοιδὰν 

φιλεῖ Ν. 8. 7. πάτραν ἵν’ ἀκούομεν, Τι- 
μάσαρχε, τεὰν ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς πρό- 

πόλον ἔμμεναι Ν. 4. 78. ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσας 

ὁλκάδος ἕν τ᾽ ἀκάτῳ, γλυκεῖ᾽ ἀοιδά, στεῖχ᾽ 

ἀπ’ Αἰγίνας Ν. δ. ἃ. παροιχομένων γὰρ 
ἀνέρων, ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν 

ἔργ᾽ ἐκόμισαν (Ραυν: ἀοιδοί ςοαὐά., 
ῬᾶΡ.) Ν. 6. 80. νεοθαλὴς δ᾽ αὔξεται 

μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ Ν. 9. 49. 

λύρα δέ σφι βρέμεται καὶ ἀοιδά Ν. 11. 7. 

μελιγδούποισι δαιδαλθέντα μελιζέμεν ἀοι- 
δαῖς (μελίζεν ἀοιδαῖς σοηϊ. Ῥαὰν,.) Ν. 11. 

18. ᾿Ογχηστίαισίν τ’ ἀιόνεσσιν περι- 
στέλλων ἀοιδὰν γαρύσομαι [. 1. 38, οὐδ᾽ 

ἐπέρναντο γλυκεῖαι μελιφθόγγου ποτὶ 

Τερψιχόρας ἀργνρωθεῖσαι πρόσωπα μαλ- 
θακόφωνοι ἀοιδαί 1. 2. 8. οὐκ ἀγνῶτες 

ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμων --- οὔτε μελι- 

κόμπων ἀοιδῖν 1. 2. 82. (φάμα) ἃ τε --- 

ὥὦπασεν τοιάδε τῶν τότ᾽ ἐόντων φύλλ᾽ 
ἀοιδᾶν (Σ, Ττίο.: ἀοιδάν, ἀοιδῶν οοὐ(.) 

Ι, 4. 27. μὴ φθόνει κόμπον τὸν ἐοικότ᾽ 

ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ πόνων 1. ὅ. 24. εἴη 

δὲ --- Αἴγιναν κάτα σπένδειν μελιφθόγγοις 
ἀοιδαῖς 1. 6. 9. τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ᾽ 

ἀοιδαϊξξλιπον (τι λίπον ες. οοηὶ.: 

ἐπέλιπον 516}}} 1. 8. 86. ἄρδοντ᾽ ἀοιδαῖς 

ἔτ. 60. ἔ. Ἰάοιδαῖς ἐν εὐπλε[κέσσι Πα. 3. 
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ἀοίδιμος, -ον] α. οἱ Ξοηξ 

ἀοιδός] 4. ε“ἴηρεν 

ἀοιδός 

12. ἀοιδᾶν ῥόθια δεκομένα κατερεῖς 
(ϑο. Αἴγινα) Πα. Ὁ. 138. (ἐν ἀοιδᾷ» (βὰρρ. 

5611 ἃ Σ ρᾶρ.: ἰοσγί. ν. 1.) Πα. 14. 20. 

ἀέ)ξετ᾽ ἔτι, Μοῖσαι, θάλος ἀοιδᾶν[ Δ. 1. 

158. Ἱεες τ’ ἀοιδαί[ Δ. 8. 17. ἰοδέτων 

λάχετε στεφάνων τᾶν τ’ ἐαριδρόπων 
ἀοιδᾶν, Διόθεν τέ μὲ σὺν ἀγλαίᾳ ἴδετε 

πορευθέντ᾽ ἀοιδᾶν δεύτερον ἐπὶ τὸν 

κισσοδαῆ θεόν ἔτ. 75. 8. σειρῆνα δὲ κόμπον 
αὐλίσκων ὑπὸ λωτίνων μιμήσομ᾽ ἀοιδαῖς 

Παρθ. 2. 16. ἀνδρὸς δ᾽ οὔτε γυναικὸς “-- 
χρή με λαθεῖν ἀοιδὰν πρόσφορον (ἰ. 6. 5ο» 
ἰον α ηιαὴ)' Παρθ. 2. 37. [ἀοιδᾷ (ςοπὶ. 

Βεσρὶς: οἶδα εοἀὰ.) ἐγ. 1070. 1.}] πρέπει 
δ᾽ ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαι --- καλλίσταις ἄοι- 

δαῖς ἔτ. 121. 2. ἐρατᾶν ὄχημ’ ἀοιδᾶν 
τοῦτό τοι πέμπω ἔτ. 194. 1. ἔἕντι μὲν 

χρυσαλακάτου τεκέων Λατοῦς ἀοιδαὶ 
ὥριαι παιάνιδες Θρ. 8. 1. ἀοιδ[ὰν κ]αὶ 

ἁρμονίαν αὐλ[οῖς ἐ]πεφράσίατο (5υρρ. 

ΘοὮτ.) ἔτ. 140ΌὉ. 2. θεὸς ὁ πάντα τεύχων 

βροτοῖς καὶ χάριν ἀοιδᾷ φντεύει ἔτ. 141. 
κεκρότηται χρυσέα κρηπὶς ἱεραῖσιν ἀοι- 

δαῖς ἔτ. 194. 1. ας. ρφεη., εἰ --- (5δς. καλὰ 

ἔργα) εὕρηται ἄποινα μόχθων κλνταῖς 

ἐπέων ἀοιδαῖς Ν. 7. 16. θεσπεσία δ᾽ ἐπέων 

καύχας ἀοιδὰ πρόσφορος (καύχαις οοηΐ. 

Βεποάϊοξυ89) Ν. 9. 7. πρὶν μὲν ἕρπε 

σχοινοτένειά τ᾽ ἀοιδὰ διθυράμβων καὶ τὸ 

σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομά- 
τῶν Δ. 2. 1. Ρῥτο ρεγβ., αἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν 

θύγατρες ἀοιδαὶ θέλξαν νιν ἁπτόμεναι 
Ν, 4. 8. [ἀυὉ. εχ., ν. μιμνάσκω {τα6.} 

ἐγὼ τόδε τοι 

πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ σὺν γά- 

λακτι -- πόμ᾽ ἀοίδιμον Αἰολίσσιν ἐν 

πνοαῖσιν αὐλῶν Ν. 8. 79. ἐν ζαθέῳ με 
δέξαι χρόνῳ ἀοίδιμον Πιερίδων προφάταν 
(ἀοιδίμων Π".) Πα. 6. ὁὅ. Ρ. γεποωμεά ἰπ 

5071 ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι βασίλειαι 

Χάριτες ᾿Ερχομένον Ο. 1:1. 8. γᾶς ὀμφαλὸν 
παρ᾽ ἀοίδιμον Ρ. 8. ὅ9. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ 

ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι --- κλειναὶ ᾿Αθᾶναι 
ἐγ. 10..1. 

χρυσέα φόρμιγξ, - 
πείθονται δ᾽ ἀοιδοὶ σάμασιν Ρ. 1. 3. 

ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας οἷον ἀποι- 



᾿Αρσφόρος 

χομένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει καὶ 

λογίοις καὶ ἀοιδοῖς Ῥ. 1. 94. ὅθεν περ καὶ 

Ὃμηρίδαι ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ᾽ 

ἀοιδοὶ ἄρχονται, Διὸς ἐκ προοιμίου Ν΄. 2. 2. 

[ἀοιδοὶ καὶ λόγιοι οοἀὰά., Π.: ἀοιδαὶ καὶ 
λόγοι Ῥάαυν. Ν. 6. 80.] Β. δἀ)., 
ΠΟΤῚ τὸν ἀοιδότατον --- κάλαμον 

{-. 10. 1. 

"Αοσφόρος] ἀαωνδνίηρεν, ἱ. . τὰς πιογηΐπα 
8ϑἴδ ἀλλ᾽ ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει, 
᾿Αοσφόρος θαητὸς ὥς ἄστροις ἐν ἄλλοις 

(Βεγεῖ: ἑωσφ-, ἀωσφ- οοὐά.) 1. 4. 24. 

ἀπαγγέλλω) ῥγοοϊαίηι φάει δὲ πρόσωπον 

ἐν καθαρῷ πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε, 
κοινάν τε γενεᾷ λόγοισι θνατῶν εὔδοξον 

ἅρματι νίκαν Κρισαίαις ἐνὶ πτυχαῖς ἀπαγ- 
γελεῖ ἰλ6 |ογδίγομι, ες. οὐ "1»} ἱγεάξενγ οὗ 

δοηρ, υὐἱῖϊ ῥνοοϊαὶν Ῥ. 6. 18. 

ἀπᾶάγω] πιοά., ἑαᾷε ατυαν [ον οπεϑεῖί εἶπε 
δ᾽ ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι (55. νύμφαν), ὃς 
ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις 

Ῥ. 9. 119. 

ἀπᾶθής)} -πλαγειοὰ μήτ᾽ ὧν τινι πῆμα 

πορών, ἀπαθὴς δ᾽ αὐτὸς πρὸς ἀστῶν 
Ῥ. 4. 291. 

ἀπᾶλαιστος] «-"δεαίαδῖα ἐπ ὠνεείϊτιρ, ταβῖ. 
οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι, ῥή- 

ματα πλέκων, ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν 
ποῖ ἰο δὲ ἐλγοί ἐνὶ δὲς φρεεοῖ, Βονντα Ν. 4. 94. 

ἀπάᾶλαμνος, -ον, ἀπάλᾶμος) α. λείῥ[εςς5 
ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδό- 

μοχθον (ὈγΖ.: ἀπάλαμνον οοἀά.: 58ς. 
Ταπίδ]ο8) Ο. 1. δ. Ὁ. Ἰαιυΐϊες5, υἱοΐεηὶ 

θανόντων μὲν ἐνθάδ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι 

φρένες ποινὰς ἔτεισαν (βίαιοι Σ.) Ο. 2. δ1. 

ἀπαλέξω) (τεὰ. ἀοτ. ἀπάλαλκε) ιυαγά οἱ, 
ἀεερ οἱῥ ὀξείας δὲ νόσους ἀπαλάλκοι 

(5ς. Ζεύς) Ο. 8. 88. 

ἀπαμβλύνω] δέν δε εἄρε οἱ, τιεῖ. ἀπὸ 
γὰρ κόρος ἀμβλύνει αἰανὴς ταχείας ἐλπί- 

δας Ρ. 1. 82. 

ἀπᾶναίνομαι) ςργ»" εὐθὺς δ᾽ ἀπᾶνάνατο 
νύμφαν (Ξς. Πηλεύς) Ν. 8. 38. 

ἀπάορος; πιεῖ., ἀἰΞίαη!, οι οὐ γεασὴ ο. ξεῃ. 
κατὰ λαύρας δ᾽ ἐχθρῶν ἀπάοροι πτώσ- 
σοντι (3ο. ἔα ἀοίξατοά δι]. 8) Ρ.. 8. 86. 

ἅπας 

ἀπάρχω) γεὶρ [αν ἔγοηι λοηις (Ὀυϊ οἱ. 
Ἐσδοηῖκοὶ οὐ Αβαᾶπι. 1227.) Κύπρῳ, ἔνθα 

Τεῦκρος ἀπάρχει ὁ Τελαμωνιάδας 5ϊπος 

86 μαὰά Ὀδοῃ Ὀδηϊβῃεα ίγοαι 94] 1ι}8 ὈΥ 

Τεϊδσαου. Ν. 4. 46. 

ἅπας] (ἅπας, ἅπαντα; -αντες, -άντων, 

«αντας: ἅπασα, -ας, -αν; -αἷς, -ας: ἅπαν, 

ἅπαντι, ἅπᾶν; ἁπάντων, ἅπαντα) αἱ, 

εὐενν, ἰδε ιυῆοῖς οὐ 

Α. 8). 1. ς. ἀοί. τί. ἃ. Δ ΒΪΟΙ 1Ο]1ονν 8 

-- ἅπαντα τεύχει τὰ μείλιχα θνατοῖς Ο. 
1. 80. Ὁ. ΜΕΘ Ρῥτοσδάοβ αὐτὸν 
μὰν ἐν εἰρήνᾳ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν σχερῷ 

ἡσυχίαν --- λαχόντ᾽ Ν. 1. 09. ἄπορα 
γὰρ λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι 

διελθεῖν Ν. 4. 72. 

2. νπουϊ ασί. ἁπάντων καλῶν 

ἄμμορος Ο. 1. 84. ἐν ἅπαντι κράτει ἐπ 
εὐενν φμεοςς Ο, 10. 82. ἅπαν δ’ εὑρόντος 

ἔργον Ο. 13. 17 ἀφθόνητος ἔπεσσιν γένοιο 
χρόνον ἅπαντα Ο. 18. 20. στρωμνὰ δὲ 

χαράσσοισ᾽ ἅπαν νῶτον --- κεντεῖ Ρ. 1. 
ῶ8. θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ 

ἀνύεται Ρ. 2. 49. ἅπαν νῶτον καταίθνο- 
σον Ρ. 4. 83. ἀμφὶ Κυράνας θέμεν σπουδὰν 

ἅπασαν πλαῦυδ ξυέγν εαγε ἰον Ῥ. 4. 216. 

πάτρῳ τ᾽ ἐπερχόμενος ἀγλαίαν ἅπασαν 

(Βεγρ: ἀγλαίαν ἔδειξεν ἅπασαν οοἀὰά.: 

ἅπασαν ἀεὶ. Ὀγ2.) Ρ. 8. 46. ἔστασεν γὰρ 
ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ᾽ ἀγῶνος 
Ρ. 9. 114. ὁ χρυσὸς ἑψόμενος αὐγὰς ἔδειξεν 
ἁπάσας Ν. 4. 88. οὔ τοι ἅπασα κερδίων 

φαίνοισα πρόσωπον ἀλάθει᾽ ἀτρεκής Ν. 

δ. 16. μυχῷ Ἑλλάδος ἁπάσας Ν. 6. 26. 
τυχεῖν δ᾽ ἕν’ ἀδύνατον εὐδαιμονίαν ἅπα- 

σαν ἀνελόμενον Ν. 17. δ0. χεῖρα ---΄ τὰν 
Νικόμαχος κατὰ καιρὸν νεῖμ᾽ ἁπάσαις ἀνίαις 

{||} τείπ ἴ. ἃ. 22. πίθοι τε πλῆσθεν ἅπαντες 

κι, 1040. δ." 

3. αὐυαθὶ δάν., ἐπ δυδνγ γεεῤεοί τὸ δὲ 

φυᾷ κράτιστον ἅπαν Ο. 9. 100. νεαρὰ 
δ᾽ ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον 

ἅπας κίνδυνος Ν. 8. 21. παρὰ δέ σφισιν 

εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος ἐπ {π|| μοτωεν 

Θρ. 17. 7, ο(.. Ν. 6. 2. 
Β. 5005., ευέγγοθξ, ευενγ ἔπη ἅπαντας 

ἐν οἴκῳ εἴρετο παῖδα Ο. 6. 48, μία δ᾽ οὐχ 
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ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα Ο. 9. 100. 

χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάντων Ο. 10. 72. 

ἀναπνέομεν δ᾽ οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα Ν. 7. 

ὅ. θνατὰ μεμνάσϑω περιστέλλων μέλη καὶ 
τελευτὰν ἁπάντων γᾶν ἐπιεσσόμενος Ν, 

11. 16. θνάσκομεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες 1. 
ἢ. 42. ὀλβίᾳ δ᾽ ἅπαντες αἷσᾳ λυσίπονον 

τελετάν (ὄλβιοι δ᾽ --- λυσιπόνων τελε- 
τᾶν ςοπὶ. ΜΔ.) ἔτ. 1815 αἀ Θρ. 1. μὴ πρὸς 

ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀχρεῖον λόγον ἕτ. 
180. 1. 
Ο. γὰρ. Ἰᾶπας Πα. 10. 6. 

ἀπᾶτα) ἀετεῖ!ϊ οὐδ᾽ ἀπάταισι θυμὸν τέρ- 
πεται ἔνδοθεν Ῥ. 3. 14. πότερον δίκᾳ 

τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαί- 

νει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν [τ. 218. 
ἀπᾶτάω] ρμα58., δο »ιἰείακοη ὦ πόποι, 

οἷ᾽ ἀπατᾶται φροντὶς ἐπαμερίων οὐκ 
ἰδυῖα ἐγ. 182. 

ἀπᾶτερθε] αραγί ἀπάτερθε δ᾽ ἔχον διὰ 
γαῖαν τρίχα δασσάμενοι πατρωίαν ἀστέων 

μοίρας (Μείπεϊκε: μοῖραν οοἀὰ.) Ο. 7. 74. 

ἀπέδῖλος) πηςποά ποι]κιλωίν ἐκ λε- 
χέων ἀπέϊ]διλίος (1δεῖλί Π.: βυρρ. εἰ 

οοΙτ. [Γοὔοἱ: 85ς. Ὀϊοπιοαθ8) ἐγ. 1609. 36. 

ἀπειθής] ἐν} εχίδιε [ύχα) ἀπειθής 
(Τ εἰϑῖκθ: πένθης, πευθὴς οοὐά. ῬΙαΐδΑτοῖι: 

“Ῥ. δαῖτα ροτμεϊπί, ἀογ Ἐτίο]ρ 1686 βίοῖ 

πίοι ἀυτοὺ Ῥοϊξθο Ὀοϑ πα πηοη" ΝΝΊ]., ΚΙ. 

Θο}. ἰν. δ0δ) ἔτ. 40. 

ἄπειμι) α. ς. ξεη., δὲ υδο ἐλᾷ δὲ καὶ 
τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών ---- τῶν 

οὐκ ἄπεσσι (Βοεοκῃ: ἄπεστι οοἀά., ἰοτί. 

τοοῖο) Ν. 8. 16. ΡΒ. ρασγί., αδεῦθι 

ἀπέοντος δ᾽ οὔτις ἔνδειξεν λάχος ᾿Αελίου 
Ο. 7. 88. ἀλλά τοι ἤρατο τῶν ἀπέοντων 

(ἰ. ὁ. δὲ ννᾶ8 ποῖ μἰ8) Ῥ. 8. 20. 

ἀπέραντος, ἀπείραντος, -ον] υωἱίλοιί 
δοιμπάᾶς, ἐγ) 6156 “γεύεται δ᾽ ἀλκᾶς 

ἀπειράντου᾽᾽ ν. Ετδηκοεὶ, Ὁ ἃ Ρ, δύ84, 

Ρ. 9, 86. χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ᾽ 
ἕτεροι ἀπέραντον Ν. 8. 88. 

ἀπείρᾶτος] ἐνεχρενί εν σε κουφότεραι 
γὰρ ἀπειράτων φρένες Ο. ὃ. 6]. τῶν 

ἀπειράτων γὰρ ἄγνωτοι σιωπαί (τῶν μὴ 
πειρωμένων ἀγῶνος. Σ.) 1. 4. 80. ο. βεη., 

στρατὸν μηδ᾽ ἀπείρατον καλῶν Ο. 11. 18. 

᾿Απέσαις 

θαμὰ δ᾽ ἀλλοδαπῶν οὐκ ἀπείρατοι δόμοι 
ἐντί τσ. Ν. 1. 23. 

ἀπείργω)] γεῤεῖ, ορῥοξὲε τοὶ μὲν --- 'Ελέναν 
κομίζοντες, οἱ δ᾽ ἀπὸ πάμπαν εἴργοντες 

Ο. 18. 60. 
ἀπείρἷτος, -ον] ἐν ρενιείναδῖς (ν. ΔΝ. Θου!Ζο, 

Ω. Ε.,1105 βατιᾷ τ᾽ ἐν ἀπειρίτῳ (ἀπει- 
ρά(ν)τῳ οοἀά.; ἀπειρίτῳ Ηςνπε) Ο. 6. δά. 

ἀπειρομάχας) ἱμοχῥενίοποεά ἵν δαϊία 
ἀπειρομάχας ἐών κε φανείη λόγον ὁ μὴ 

συνιείς Ν. 4. 80. 

ἄπειρος) (ἡ: -ου, -ῷ, -ον) 4. σομέϊησδη 
“αἷμά οἱ κείναν λάβε σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν 

ἄπειρον᾽᾽ 1. 6. ἰῦγα. Ρ. 4. 48. Ό. 
ον νιν (-- Κυράναν) πολυμήλον καὶ 

πολυκαρποτάτας θῆκε δέσποιναν χθονὸς 

ῥίζαν ἀπείρου τρίταν εὐήρατον θάλλοισαν 

οἰκεῖν ἱ. 6. ἱῦγα, “ἢ Αβια ἀπὰ Ευτορθ 

οὔς ἰπίγά οἵ δὰ 'νογτὰ Ρ. 9. 8. ς-. 

"παἰπ]απὰ Νεοπτόλεμος δ᾽ ἀπείρῳ 
διαπρυσίᾳ (5... κρατεῖ), βουβόται τόθι 

πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται Δωδώναθεν 
ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ιόνιον πόρον (᾿Απείρῳ 
ἰ. ε. Ἐρίσγυβ Σ, ἐοτγί. τεςῖς, λέγεται δὲ ὅτι 

μετὰ τὰ ἐν ᾿Ιλίῳ ταύτης τῆς ᾿Ηπείρου ἦρ- 
ξεν ὁ Νεοπτόλεμος) Ν. 4. 61. 

ἄπειρος, -ον] ἱνπεχβῥενίεηοεά, ἱρποναηὶ καὶ 

νεαρὰν ἔδειξαν σοφῶν στόματ᾽ ἀπείροισιν 

ἀρετὰν ᾿Αχιλέος 1. 8. 48. γλνκὺ δὲ πό- 

λεμος ἀπείροισιν, ἐμπείρων δέ τις ταρβεῖ 
τ, 110. ο. βξοπ., ἦβαν γὰρ οὐκ ἄπειρον 

ὑπὸ χειᾷ καλῶν δάμασεν 1. 8. 70. κεῖνοι 
γάρ τ’ ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι πόνων τ’ 
ἄπειροι 55. {πε ξοα8 ἐς. 148. 2, 

ἄπειρος] -- ἀπείρων, ἐηγένἠίε, δοιιιεες5 
ἔνθεν τὸν ἄπειρον ἐρεύγονται σκότον 

βληχροὶ δνοφερᾶς νυκτὸς ποταμοὶ (ν. 1. 
ἀπείρον᾽) τ. 180. 1. δὰ Θρ. 1. 

ἀπείρων] δοιενιάϊεες, ἐπξ νης τὰν ἀπεί- 
ρονα δόξαν Ῥ. 2. 64. Ἰεῖιν ἀπείρονας 
ἀρετὰς [Αἰακ)]ιδᾶν Πα. 6. 176. 

ἄπεπ'λος, -ον] μηγοδεά ποσσὶν ἄπεττ'λος 
ὀρούσαισ’ ἀπὸ στρωμνᾶς (8.. ᾿Αλκμήνα) 

Ν. 1. 860. Ἰάἄπεπλος ἐκ λεχέων νεοτόκων[ 

(δε. ᾿Αλκμήνα) Πα. 20. 14. 

ἀπέραντος] ν. ἀπείραντος. 
’Απέσαις] ἰεβϑὲ., ϑέερἢ. ΒγΖ., 104,18, ᾿Απέ- 



ἀπεχθάνομαι 

σαις, ὄρος τῆς Νεμέας, ὡς Πίνδαρος. (Θεἢτ.: 

᾿Απέσας ςοὐά.: ν. Ῥαμ5., ὃ. 15. 8; ΜΝεδὲ 

δὰ Ηδς8., Τδοος. 3831) ἐγ. 396. 

ἀπεχθάνομαι] δοτ. ρατί., λαίαὰ ᾿Ιθάνατόν 

τε φυγὼνκαὶ γῆρας ἀπεχθόμενον᾽᾽ Ν. 10. 88. 
ἀπέχω) ἀεεῤ αὧαν α. δες. ἃ βεη. σκο- 

τεινὸν ἀπέχων ψόγον, ὕδατος ὦτε ῥοὰς 
φίλον ἐς ἄνδρ’ ἄγων κλέος ἐτήτυμον 

αἰνέσω Ν. 7. 61. οὐδὲ παναγυρίων ξυνᾶν 
ἀπεῖχον καμπύλον δίφρον 1. 4. 28. ἴῃ 
{πια5815, ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν ψυχάν 

Ο. 2. 69. 
ἀπήμαντος] {νγε6 [γονι ραΐη ἀπήμαντον 

ἄγων βίοτον Ο. 8. 87. 
ἀπήμων] {γεδ νον βαϊη ὠ θεὸς εἴη ἀπή- 

μὼν κέαρ (ὀοπῖγα Σ. ἀβλαβὴς καὶ ἀνόρ- 

Ὑητος) ὑγσγ. Ρ. 10. 22, τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει 
πάνθ᾽ ὁμῶς" εὐθὺς δ᾽ ἀπήμων κραδία κἄᾶ- 

δος ἀμφ᾽ ἀλλότριον ἱ. 6. ἐν ἀἰενει! ΝΚ. 1. δ4. 

ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Θήβαις, 

ὦ πότνια, πάγκοινον τέρας Πα. 9. 8. 

ἀπήνα] »"πΐε οπανίοι ἀκαμαντόποδός τ᾽ 

ἀπήνας δέκευ Ψαύμιός τε δῶρα Ο. 85. 8. 
ἀνὰ δ᾽ ἡμιόνοις ξεστᾷ τ᾽ ἀπήνᾳ Ρ. 4. 94. 

ἀπιθέω] ἀἰεοδεγ ς. ἀδι. "Οὐδ᾽ ἀπίθησέ ἵν 
(Ηογπιαπ: νιν οοὐά., δε εἰ. Σ: οὐκ 

ἀπειθῆ αὐτὸν πεποίηκε πρὸς τὴν ὑποδο- 

χήν) Ρ. 4. 36. 

ἀπιομήδης) ἀένιαϊν Ἰσὺν ἀπιομ[ήδΊει 
φιλί (βϑιρρ. 5:ς}}) Πα. 7. 7. 

ἄπιστος] α. μηδεϊϊευαδῖε ἄπιστον ἐμήσατο 

πιστὸν ἔμμεναι τὸ πολλάκις Ο. 1. 31. ἐμοὶ 

δὲ θαυμάσαι θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε 

φαίνεται ἔμμεν ἄπιστον Ρ. 10. δ0. ἄπιστον 
ἕειπ᾽ (βΞς. ἐγώ) Ν. 9. 838. ἄπιστά μοι 

δέδοικα καί Πα. 1Β. 456. . πηδεϊ ευϊη 

Ρ]. ῥσὸ 808. πιστὸν δ᾽ ἀπίστοις 

οὐδέν (τ. 288. 
ἀπλα»κ--] ἔταρ. Ἵμενος οὔ κεν ἐς ἀπλακί Πα. 

18. 0. 

ἄπ' λᾶτος, -ον] “παρῥγοασλαδίε τᾶς ἐρεύ- 
γονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἀγνόταται ἐκ 
μυχῶν παγαί Ῥ. 1. 2]. παρθενίοις ὑπό 

τ᾽ ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς ἱ. 6. 188 
Οοτγβοηβ' πιοδάς Ῥὶ 12, 9. ἀλλ᾽ οἷος 

ἄπλατον κεράιζε θεῶν Τυφῶνα πεντη- 

κοντοκέφαλον (τ. 98. 

ἀπό 

ἄπ'λετος, -ον] δομηάϊεςς ὅσσα δ᾽ ἐπ’ 
ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων 

ζωῶν τε φωτῶν ἀπλέτον δόξας ἵ. 4. 11. 
Ἰαπλετωΐί Ρ. Οχν 3449. ἐγ. 108. 

ἀπ'λόος] σἰηρίς, ρίαὶν ἀλλὰ κελεύθοις 
ἁπλόαις ζωᾶς ἐφατττοίμαν Ν. 8. 80. 

ἀπνευ-] ίταρ. Ἰαιον δόλον απνενΐ Πα. 8. 87. 

ἀπό] (ἄπο Ο. 8. 9, Ο. 1. 18, Ρ. δ. 7, Ν. 3. 8. 
84,1. 4. 68, Πα. 20. 11, 18) 
1. ρύβρ. ο. βεῃ. ἃ. ΜΠ ἃ νοῦ οὗ 

τοοίοη, ἤγόηι Πίσα --- τᾶς ἄπο “--- 

νίσοντ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπονς ἀοιδαί Ο. 8. 9. 

Ἴστρου ἄπο σκιαρᾶν παγᾶν Ο. 3. 14. 

᾿Αρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν Ο. 8. 27. ἀπὸ 
Στυμφαλίων τειχέων Ο. 6. ῶ9. Λερναίας 

ἀπ᾽ ἀκτᾶς Ο. 7. 88. ἀπὸ Μαντινέας Ο. 10. 
10. τᾶν λιπαρᾶν ἀπὸ Θηβᾶν φέρων Ρ. 2. 8. 

ἀπ᾽ ᾿Αρκαδίας Ρ. 8. 36. αἶψα δ᾽ ἀπὸ κλι- 
σιᾷᾶν ὦρτο Ρ. 4. 138. ἕκ τε Πύλου καὶ ἀπ᾿ 
ἄκρας Ταινάρου Ῥ. 4. 174. ἀπ᾽ Αργεος 
ἤλυθον Ρ. 8. 41. στεῖχ᾽ ἀπ᾽ Αἰγίνας Ν. ὅ. 8. 

φεῦγε γὰρ --- πατρίων οἴκων ἀπό τ’ 
"Ἄργεος Ν. 9. 14. ᾿Ανταίον δόμους 
Θηβᾶν ἄπο Καδμειᾶν -- ἦλθ᾽ ἀνήρ 1. 4. 
88. Ὁ. οπέ οἱ, ἰγονι οἱ οἱ, [γοηὶ, βεῆς- 

ταν ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει --- ἀπ’ 
ἀγλαῶν δενδρέων Ο. 2. 78. [ἀπ᾽ ὈνΣ.: 

ὑπ᾽ οοἀά. Ο. δ. 14.] φιάλαν ὡς εἶ τις 

ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν --- δωρήσεται 
νεανίᾳ γαμβρῷ Ο. 7. 1. ἀλλὰ νῦν ἑκατα- 

βόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων -“--- ἐπίνειμαι 
ἀκρωτήριον ἤΑλιδος Ο. 9. 8. θύγατρ᾽ ἀπὸ 
γᾶς ᾿Επειῶν ᾿Οπόεντος ἀναρπάσαις Ο. 

9. δ8. αἰθέρος ψυχρῶν ἀπὸ κόλπων 
ἐρήμον --- βάλλων Ο. 18. 88. [ἀπὸ οοπὶ. 

ϑίοῃϑθ: ἐρέω οοἀά.: ἄρα ΝΥΝΊ. Ρ. 1. 717] 

φλόγ᾽ ἀπὸ ξανθᾶν γενύων πνέον Ῥ. 4. 

228. τὸ δ᾽ ἐμὸν γαρύει ἀπὸ Σπάρτας 
ἐπήρατον κλέος Ρ. ὅ. 78. δόξαν ἱμερτὰν 
ἀγαγόντ᾽ ἀπὸ Δελφῶν Ῥ. 9. 10. ἀφθονίαν 
ὅπαζε μήτιος ἁμᾶς ἄπο Ν. 8. 9. Νεμέας 

᾿Επιδαυρόθεν τ’ ἄπο καὶ Μεγάρων δέ- 

δορκὲν φάος Ν. 8. 84. Κλεωναίου τ᾽ ἀπ᾽ 
ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων πέμψαντα καὶ 
λιπαρᾶν εὐωνύμων ἀπ’ ᾿Αθανᾶν Ν. 4. 

11. καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ᾽ 

Οἰνώνας ἕλασεν Ν. ὅ. 16. χρὴ δ᾽ ἀπ’ 



ἀπό 63 

᾿Αθανᾶν τέκτον᾽ ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ν. δ. 

49. ἔρνεα πρῶτος (ξἕνεικεν) ἀπ᾽ ᾿Αλφεοῦ 

Ν, 6. 18. ὦτ’ ἀπὸ τόξου ἱείς Ν. 0. 38. 

ἄραντο γὰρ νίκας ἀπὸ παγκρατίον τρεῖς ἀπ᾿ 

᾿Ισθμοῦ, τὰς δ᾽ ἀπ᾽ εὐφύλλου Νεμέας Ι. 

6. θ0---1-. ἀπὸ προθύρων βαθύκολπον 

ἀνερέψατο παρθένον Πα. 6. 136. ὀμμάτων 
ἄπο σέλας ἐδίνασεν Πα. 20. 18. κελάρυξεν 
ὡς ἀπὸ κρανᾶν φέρτατον ὕδωρ “τ. 
1040. 25 ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίας 

ὄχημα δαιδάλεον ματεύειν τ. 106. 6. 

στάσιν ἀπὸ πραπίδος ἐπίκοτον ἀνελών 

ἐς, 109. 3. ο. ἄοιυη [γοὴι Δωρίαν 
ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλον λάμβαν᾽ Ο. 1. 

11. ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόντῳ 

βάλεθ’ ἁλικίαν Ρ. 1. 74. καὶ γὰρ αὐτὰ 
ποσσὶν ἄπεπλος ὀρούσαισ᾽ ἀπὸ στρωμ- 
νᾶς Ν. 1. δ0. εὖτ᾽ ἂν αἰπεινῶν ἀπὸ 

σταθμῶν ἐς εὐδείελον χθόνα μόλῃ Ρ. 4. 76. 
χαμαὶ καταβαὶς ἀφ᾽ ἁρμάτων Ν. 0. δ]. 
ἀπὸ Τανυγέτου πεδαυγάζων ἴδεν Λυγκεὺς 
Ν. 10.601. ἀ. α. [αν ἑνουι, ἀεῤνὶυεα οὐ 

Ἄτλας οὐρανῷ προσπαλαίει νῦν γε 
πατρῴας ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων Ῥ. 4. 

290. β. ἤοηι οὐ δρέπων μὲν κορυ- 

φὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν Ο. 1. 18. μελέων 

ἄπο ποικίλον ἱσπά)ργανον ἔρριψεν Πα. 

20. 11. ε. α. τον; γον ἕκτος οἷς ἤδη 

στέφανος περίκειται φυλλοφόρων ἀπ᾽ 
ἀγώνων Ο. 8. 76. ἄγοντι δέ με πέντε μὲν 
᾿Ισθμοῖ νῖκαι, ---- δύο δ’ ἀπὸ Κίρρας Ῥ. 7. 

16. πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων 

εὖχος ἀγώνων ἄπο Ν. 06. ὅ9. β. 
δονιηρ [γοηὶ συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς 

ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἷμ’ ἀπὸ 
Σπάρτας Ν. 11. 84. ἀπὸ Τανγέτοιο μὲν 

Λάκαιναν ἐπὶ θηρσὶ κύνα τρέχειν πυκινώ- 
τατον ἑρπετόν (τ. 100. 1. ὅπλα δ᾽ ἀπ’ 
Ἄργεος ἐσ, 106. ὅ. ὕδωρ Τιλφώσσας 

ἀπὸ καλλικράνον τ. 1980. γ΄ δεροίίεν 
΄νονι υἱὸς Δανάας" τὸν ἀπὸ χρυσοῦ 

φαμὲν αὐτορύτου ἔμμεναι 1». 12. 17. ἐκ δὲ 
Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευ- 
θέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων ΑἸακί- 
δας ἐγέραιρεν Ν. ὅ. 7. κράτησεν ἀπὸ 

ταύτας αἷμα πάτρας --- Καλλίας Ν, 6. 838. 

θνατᾶς δ᾽ ἀπὸ ματρὸς ἔφυ {τ. 61. ὅ. 

ἀποδίδωμι 

ἤ. Ἰνονὶ {16 {ἐπι οἱ, οἷἰπος ἐθελήσω τοῖ- 

σιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου ξυνὸν 
ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον Ο. 7. 20. μὴ 
κρύπτε κοινὸν σπέρμ᾽ ἀπὸ Καλλιάνακτος 

Ο. 7. 93. νιν κλυτᾶς αἰῶνος ἀκρᾶν βαθμί- 
δων ἄπο σὺν εὐδοξίᾳ μετανίσεαι Ῥ. δ. 7. 

ἕν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλας 
(ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας. Σ.) Ῥ. δ. 114. 

τελέαν δ’ ἔχει δόξαν ἀπ᾿ ἀρχᾶς ᾿. 8. 35. 
Ε-: ἀπὸ γλώσσας, 53'πιπι. αἶνος --- ὃν --- 

ἀπὸ γλώσσας Αδραστος --- ἐς ᾿Αμφιάρηον 
φθέγξατ᾽ Ο. 6. 18. εἰ χρεὼν τοῦθ᾽ ἀμετέρας 

ἀπὸ γλώσσας κοινὸν εὔξασθαι ἕπος Ρ. 3. 2. 

πολὺν ῥόθον ἵεσαν ἀπὸ στομάτων 'Ελεί- 

θνιά τε καὶ Λάχεσις Πα. 12. 10. πρὶν μὲν 

ἕρπε --- τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ 
στομάτων Δ. 2. 8. Ἦ. [γοὴἹ, ἂς α γεςὶ 

οἱ κοιτάξατο νύκτ᾽ ἀπὸ κείνου χρήσιος 

Ο. 18. τὸ. 
2. ἴῃ ἐπιοδίβ. ἀπὸ --- ἔχειν Ο. 2. 609. 
ἀπὸ --- ῥίψον Ο. 9. 36. ἀπὸ -“--- εἴργοντες 
Ο. 18. δ9. ἀπὸ --- ἀμβλύνει Ρ. 1. 82. 
ἀπὸ --- λιπὼν Ρ. 8. 101. ἀπὸ --- δώσω Ῥ. 

4. 67. ἀπὸ --- ῥίψαις Ρ. 4. 232. ἀπὸ καὶ 
θανών ]. 7. 80. ἀπὸ --- δρέπεσθαι ἐς. 122. 
8. ἀπὸ --- ὥθεον ἔτ. 166. 8. 
3. ἴτασ. ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 70. 9. 
ἁμετέρας ἄπίο (ϑΞυρν». [“Ο06}) ἔτ. δ9. 8. 

ἀποβαίνω) ἱεασιε Σικυωνόθε δ᾽ ἀργυρω- 
θέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις ἀπέβαν (ἀνε- 
χώρησαν ἐπὶ τὸ ἼΑργος. Σ.) Ν. 10. 48. 

ἀποβλάπτω] λλαν»: σύνεσιν οὐκ ἀπο- 

βλάπτει φρενῶν (Ξς. Μοῖρα) Ν΄. 7. 60. 

ἀποδαμέω) “(αν αὧαν Μοῖσα δ᾽ οὐκ 
ἀποδαμεῖ τρόποις ἀπὸ σφετέροισι (ἰ. ε. 

οὐκ εἰσὶν ἄμουσοι. Σ.) Ρ. 10. 81. 

ἀπόδαμος] αὖτε οὐκ ἀποδάμου ᾿Απόλ- 

λωνος τυχόντος ρὑτ. Ρ. 4. ὃ. 
ἀποδᾶτέομαι) «μανε οἰ ς. ἀφο. ἅς ρεῃ. 

“πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον᾽' 
Ν. 10. 86. 

ἀποδείκνυμι) πιοά., ἀΐδρίαν ἐπεί σφιν 
Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἷσαν ἀρετὰς 
ἀποδεικνύμενοι μεγάλας Ν. 0. 47. 

ἀποδίδωμι] «. οἤγεν ἀπὸ δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ 
Μοίσαισι δώσω καί τὸ πάγχρυσον νάκος 
κριοῦ 85. ἃ5 ἔα πιο58 ἰοτ βοηρ Ρ. 4. 67. 



ἀποδ'ρέπω 

ΡΒ. γείνῃ ἰ. 6. ῥαὰν ἀλλὰ τὸ μόρσιμον 

ἀπέδωκεν (β.ο. Νεοπτόλεμος) Ν. 17. 44, 

ἀποδ'ρέπω] ρίπολ, ὦ  χρνυσοστεφάνον 
δέ οἱ Ἥβας καρπὸν ἀνθήσαντ᾽ ἀποδρέ- 

ψαῖ ἔθελον Ῥ. 9. 110. τηςὰ., ὑμῖν ἄνευθ᾽ 
ἐπαγορίας ἕπορεν, ὦ παῖδες, ἐρατειναῖς ἐν 
εὐναῖς μαλθακᾶς ὥρας ἀπὸ καρπὸν δρέ- 

πεσθαι τ. 122, 8. οἵ. Ο. 1. 18. 

ἀποθνάσκω) ἀΐε, δὲ εἰ] ἀποθανοῖσα 
βρόμῳ κεραυνοῦ τανυέθειρα Σεμέλα Ο. 2. 
20. ἴστω γὰρ σαφὲς --- ἀστῶν γενεᾷ 

μέγιστον κλέος αὔξων ζώων τ’ ἀπὸ καὶ 
θανών 1. 7. 80. 

ἀποίητος) πηάοπε τῶν δὲ πεπραγμέ- 
νων --- ἀποίητον οὐδ᾽ ἂν Χρόνος -“--- δύ- 
ναιτο θέμεν ἔργων τέλος Ο. 2. 16. 

ἀπουκέω] “εἰς, σοἱονἶσα τάν ποτε Καλ- 

λίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ νᾶσον Ρ. 4. 258, 
ἀπουκία] οοίονιγν, 56ἰ]εηηδν ἐν εὐάνορι 

Λυδοῦ Πέλοπος ἀποικίᾳ (ἑποικίᾳ ο Σ 
Ἡεγπιάππ: τουτέστι ἐν τῇ Πελοποννήσῳ. 
Σ.) Ο. 1. 34. ἣ Δωρίδ᾽ ἀποικίαν οὔνεκεν 

ὀρθῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων 
(τὴν τῶν ᾿Ηρακλειδῶν κάθοδον. Σ.) 1. 

1. 12. 
ἄποινα] (τά) γειυαγὰ ἔργοις δε καλοῖς 

ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ, εἰ Μνα- 
μοσύνας ἕκατι λιπαράμπυκος εὕρηται 

ἄποινα μόχθων κλνταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς 

Ν. 7. 10. δοσ. ῬΓῸ Ῥσορ. σ. β6ῇ., 5 

γεωαγὰ [οΥ ὄφρα --- ἄνδρα παρ᾽ 
᾿Αλφειῷ στεφανωσάμενον αἰνέσω πυγμᾶς 

ἄποινα Ο. 7. 16. ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν 
ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον 

ἄποιν᾽ ἀρετᾶς Ρ. 2. 14. εὐκλέων δ᾽ ἔργων 
ἄποινα χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν ἐσλόν Ι. 8. 7. 

Κλεάνδρῳ τις --- ἀνεγειρέτω κῶμον, 
᾿Ισθμιάδος τε νίκας ἄποινα καὶ Νεμέᾳ 

ἀέθλων ὅτι κράτος ἐξεῦρε Ι. 8. 4. 

ἀποίχομαι)] ἀερανί, ταεῖ., ἀκ ὀπιθόμ- 
βροτον αὔχημα δόξας οἷον ἀποιχομένων 

ἀνδρῶν δίαιταν μανύει Ῥ. 1. 98. ἤθελον 
Χίρωνά κε --- ζώειν τὸν ἀποιχόμενον 
Ῥ. 8.3. 

ἀπόκειμαι] ἐς αἱ α ἀἰξίαποε, [αν οἱ πιεί. δέ- 
δεται γὰρ ἀναιδεῖ ἐλπίδι γνῖα" προ- 

μαϑείας δ᾽ ἀπόκεινται ῥοαί Ν. 11. 46. 

64 "Ἀπόλλων 

ἀπόκλᾶρος] ὐομ α «ἤαγα ἰπ ο. δεῃ. 
πόνων δ᾽ οὔ τις ἀπόκλαρός ἐστιν Ῥ. δ. δ4. 

ἀπολείπω)] ἴος6 ἐν πολέμῳ τόξοις ἀπὸ 
ψυχὰν λιπὼν Ρ. 8. 101. 

ἀπόλεμος, -ον] ωἰδλοιι τᾶν ἀπόλεμον 
ἀγαγὼν ἐς πραπίδας εὐνομίαν Ῥ. ὃ. θ0. 

᾿Ἀπόλλων) (των, -ωνος, -ὠνι, -ωνα, -ον) ἃ. 

ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνος γλυκείας πρῶτον ἔψανσ᾽ 

᾿Αφροδίτας 5ς. Εὐυδάηῃς Ο. 0. 88. δᾶμον 
Ὑπερβορέων --- ᾿Απόλλωνος θεράποντα 
Ο. 8. 10. ἔννεπε δ᾽ --- εὐθὺς ᾿Απόλλων ἃ8 

Ῥγιμίδη ογᾶοὶῈὶ Ο. 8. 41. (Χάριτες) 

χρυσότοξον θέμεναι πάρα Πύθιον ᾿Απόλ- 

λωνα θρόνους Ο. 14. 11. χρυσέα φόρμιγξ, 
᾿Απόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον 

Μοισᾶν κτέανον Ρ. 1. 1. Κίνυραν ---, τὸν 
ὁ χρυσοχαῖτα προφρόνως ἐφίλησ᾽ ᾿Απόλ- 

λων Ρ. 2. 16. εἰς ᾿Αίδα δόμον ἐν θαλάμῳ 
κατέβα, τέχναις ᾿Απόλλωνος 55. Κοτοηΐϑ 
Ρ. 8. 11. τότ᾽ ἔειπεν ᾿Απόλλων Ῥ. 83. 40. 

οὐκ ἀποδάμου ᾿Απόλλωνος τυχόντος 

ἱέρεα χρῆσεν Ῥ. 4. δ. τῷ μὲν ᾿Απόλλων ἅ 
τε Πυθὼ κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων ἕπορεν 

Ἱ᾿Ἱπποδρομίας Ῥ. 4. 66. “οὔ τί που οὗτος 

᾿Απόλλων᾽" Ῥ. 4. 81. ἐξ ᾿Απόλλωνος δὲ 
φορμιγκτὰς ἀοιδᾶν πατὴρ ἔμολεν, εὐαίνη- 
τος ᾿Ορφεύς Ρ. 4. 1716. ἐπ’ ᾿Απόλλωνός τε 

κράνᾳ ἴῃ Ογτοῦο Ρ. 4. 294. ὁ δ᾽ ἀρχαγέ- 

τας --- ᾿Απόλλων πος Βἰβ οσβοὶς οσάθσεὰ 

ἀὰς ἰουπάφιϊου οὐ Ογτοῆς Ῥ. ὅ. θ0. 

"Ἄπολλον, τεᾷ, Καρνήι᾽, ἐν δαιτὶ (ΒοοΟΚᾺ: 
Καρνεῖ(ε) οοἀά.: αἱ Ογτεπο) Ρ. ὅ. 79. 

᾿Ερεχθέος ἀστῶν, “Απολλον, οἱ τεὸν 
δόμον Πυθῶνι δίᾳ θαητὸν ἕτευξαν (ἰ. 6. 

τδε ΑἸἰκτλαἰοηϊάαὶ: οἱ. Ἡετγοά., δ. 62) Ρ. 7. 

10. δμᾶθεν δὲ κεραυνῷ τόξοισί τ᾽ ᾿Απόλ- 

λωνος (8ο. οἱ Γίγαντες) Ῥ. 8. 18. εὐρυ- 

φαρέτρας --- ἑκάεργος ᾿Απόλλων Ρ. 9. 
28. ΓΑπολλον Ρ. 10.10. Ὑπερβορέων ---. 
ὧν θαλίαις ἔμπεδον εὐφαμίαις τε μάλιστ᾽ 

᾿Απόλλων χαίρει Ῥ. 10. 86. φόρμιγγ᾽ 
᾿Απόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκ- 

τρῷ διώκων ἀγεῖτο παντοίων νόμων Ν. 
ὃ. 34. μείς τ᾽ ἐπιχώριος, ὃν φίλησ᾽ ᾿Απόλ- 
λων (παρ᾽ Αἰγινήταις Δελφίνιος μὴν ἄγε- 

ταὶ Δελφινίου ᾿Απόλλωνος ἱερός. Σ.) Ν', δ. 
44. κωμάσομεν παρ᾽ ᾿Απόλλωνος Σικνω- 



᾿Απολλωνιάς 

νόθε, Μοῖσαι, τὰν νεόκτιστον ἐς Αἴτναν 
ἰ. 6. ἔγσοτη ἕῇῃς ἴθπιρ]6 οὐ ἌΡοΪΪο δὲ ϑίκγοῃ, 

ΨΏοτς σεῖς Πεϊά (6 ρᾶπιε8 οδ᾽ϊεὰ 

Ῥγιηία Ν. 9. 2. ἐν Κρίσᾳ δ᾽ εὑρυσθενὴς 

εἶδ’ ᾿Απόλλων μιν πόρε τ᾽ ἀγλαίαν Ι. 2. 

18. ἐν χρόνῳ δ᾽ ἔγεντ᾽ ᾿Απόλλων ἔτ. 

8380 -- (τ. 147 Θοῖσ. ὧραι --- [᾿Απόλλωνι 

δαῖτα φιλησιστέφανον ἄγοντες Πα. 1. 8. 

[παι]ᾶνα [δι᾿ιώξω Δηρηνὸν ᾿Απόλλωνα 
πάρ τ’ ᾿Αφροί[δίταν δὲ Αὐάογα Πα. 2. ὅ. 
ἰήϊε, Δάλι᾽ "Ἄπολλον Πα. ὅ. 1. 19, 87, 48. 
ἔσχον Δᾶλον, ἐπεί σφιν ᾿Απόλλων δῶκεν 
ὁ χρυσοκόμας ᾿Αστερίας δέμας οἰκεῖν Πα. ὅ. 

40. κατέβαν στεφάνων καὶ θαλιᾶν τροφὸν 
ἄλσος ᾿Απόλλωνος δὲ Ὀεὶρμὶ Πα. 6. 1. 

πρὸ πόνων δέ κε μεγάλων Δαρδανίαν 
ἔπραθεν, εἰ μὴ φύλασσεν ᾿Απόλλων Πα. 

0, 91. ᾿Απόλλωνί γί Πα. 7. δ. "᾿Απολλοίν 
Πα. 7Β. 1. κλυτοὶ μάντιες ᾿Απόλλωνος 

Πα. 8. 13. Ἰάναξ "Απολλον Πα. 16. 2. ὁ 

Μοισαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι ᾿Απόλλων 

ςσ. 9άς. 2. παιηοίν- 1 ̓ Απόλλωνί τε καὶ 

τ. 1400. 10. ὀρχήστ᾽ ἀγλαίας ἀνάσσων, 
εὐρυφάρετρ᾽ "Απολλον ἔν. 148. εν γάρ, 
"Απολλον ἔσ. 216. 8. 1 Απόλλωνι μὲν 

θί ἐῥέτ. 3384. 4. ΡΒ. Αροΐο Αγτεοιϑ οσ 

Νοπιοβ; οἵ. ϑεζν. δὰ Νίγρ. σεοζσᾷ. 1. 14, τὸ 

Η68. ἔς. 129, Κ;. “θήσονταί τέ νιν (8ς. 

᾿Αρισταῖον) ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἁγνὸν 

᾿Απόλλων᾽, ἀνδράσι χάρμα φίλοις, ἄγχι- 
στον ὁπάονα μήλων, ᾿Αγρέα καὶ Νόμιον, 

τοῖς δ᾽ ᾿Αρισταῖον καλεῖν᾽᾽ Ρ. 9. θ64. ς. 

ἐοϑξ,, ν. ἔσ. 618, ἔτ. δ, ἔτ. 56, ἔς. 100. 

᾿Απολλωνιάς) ἐ. δἀ]., δεϊοπιρὶπρ ἰο Α ροῖϊο 
εἶξον, ὦ ̓Απολλωνιάς (8βο. νῆσες. ἱ. 6. Ὧ6- 
]105}}1. 1. 6. 

"Απολλωνίδας] ολέὲϊά οἱ 4 ῥοϊο τιεῖ. Δελ- 
φοὶ θεμίστων μάντιες ᾿Απολλωνίδαι ἐτ. 192. 

᾿Απολλώνιος]) οἱ “ ῥοϊϊο δέδεξαι τόνδε 

κῶμον ἀνέρων, ᾿Απολλώνιον ἄθυρμα Ρ. δ. 
28. ᾿Απολλωνίαις ἀλεξιμβρότοις --- πομ- 

παῖς ἱπ Ογτεπο Ῥ. ὅδ. 90. ἐν πολυχρύσῳ 
᾿Απολλωνίᾳ --- νάπᾳ (οἴ. Σ. ἐν τῷ ναῷ 
τῷ ἐν Πυθοῖ. ἐκεῖ γὰρ ἡ ᾿Απολλωνία 
νάπη, περὶ ἧς ἐν παιᾶσιν εἴρηται. -Ξ ἔτ. 

69) Ρ. 6. 9. 
ἀπομνύω) Ξτὠεαν 

ΒΙδῖον, ΡΙη δας. ἐχίοοπ 

ἀπομνύω μὴ τέρμα 

ἀπορρίπτω 

προβαὶς ἄκονθ’ ὦτε χαλκοπάρᾳον ὄρσαι 
θοὰν γλῶσσαν Ν. 7. 70. 

ἀπονέμω] ἱνερανί ταῦτα, Νικάσιππ᾽, 
ἀπόνειμον, ὅταν ξεῖνον ἐμὸν ἠθαῖον ἔλθῃς 

Ι. ἃ, 41. 
ἄπονος] ιυἱδιοιι ἱγομδῖς, ῥαΐν ἀπονέ- 

στερον ἐσλοὶ δέκονται βίοτον Ο. 2. 62. 

ἄπονον δ᾽ ἔλαβον χάρμα παῦροί τινες 
Ο. 10. 22. 

ἀπονοστέω] (-νοστάω Ἐογβϑιηδη, ᾿. 4δ{.) 
γείτενη καὶ ἐς Αἰθίοπας Μέμνονος οὐκ 

ἀπονοστήσαντος ἔπαλτο (ΑἩγοΏΒ: ἀπο- 

νοστάσαντος οοὐά.) Ν. 6. δ0. 

ἀποπέμπω) ὀγίηρ δαοὰ ἅρμα θοὸν τά- 
νυεν, ἀποπέμπων Αἰακὸν δεῦρ᾽ ἀν’ ἵπποις 

χρυσέαις Ο. 8. δύ. 

ἀποπ' λέω] «αἱ αωαγ, φςαἱϊ δαοῖ ὁ δ᾽ 
ἀποπλέων Σκύρου μὲν ἅμαρτε, πλαγχ- 
θέντες δ᾽ εἰς ᾿Εφύραν ἵκοντο Ν. 7. 86. 

ἀποπ' νέω)] ὑγεαίπε οι! ἔπος --- ΑἸήτα τό 

ποτε ζαμενὴς παῖς ἀπέπνευσ᾽ ἀθανάτον 

στόματος τἰενεὰ Ῥ. 4. 11. τηεῖϊ., εὐανθέ᾽ 

ἀπέπνευσας ἁλικίαν προμάχων ἀν᾽ ὅμιλον 
(ἐπελεύτησας Σ.} 1. ἢ. 84. ἀγχομένοις δὲ 

χρόνος ψυχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων 
ἐαπσοὰ ἱλέπι ἰο ραςΡ οἱ ἐῤλεὶν ἰἶσες Ν΄, 1, 417. 

ἄποπτος] 5:5. ἱποοσέ.: αν οἱ(, "οὶ ἰο δὲ 

56: ἴδον τ᾽ ἄποπταί Δ. 4. 89. 

ἀπορήγνυμι) ραςς διεγεί [ον ᾿ς. ει. λαμ- 
πραὶ δ᾽ ἦλθον ἀκτῖνες στεροπᾶς ἀπορηγνό- 

μεναι Ῥ. 4. 198. 

ἀπορία] ἀσερεναίίοιν, τεδεἰοσϑη655 ταὐτὰ 
δὲ τρὶς τετράκι τ᾽ ἀμπολεῖν ἀπορία τελέθει 
Ν. 7. 106. 

ἄπορος ἱνιῤοΞοίδία, τιδεῖεος ο. ἱπί, ἐμοὶ 

δ᾽ ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν’ 

εἰπεῖν Ο. 1. δῶ. νεῖκος δὲ κρεσσόνων 
ἀποθέσθ᾽ ἄπορον Ο. 10. 40. ἄπορα γὰρ 
λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι 

διελθεῖν Ν. 4. 71. 
ἀπορούω] γἱξέ τ δὴ τότε τέσσαρες 

ὀρθαὶ πρέμνων ἀπώρουσαν χθονίων --- 
κίονες (τ. 38 ἃ. 6. 

ἀπορρήγνυμι ν. ἀπορήγνυμι. 
ἀπορρίπτω) οαςὶ ατυᾶν ἀπό μοι λόγον 

τοῦτον, στόμα, ῥῖψον Ο. 9. 86. ἀπὸ 
κρόκεον ῥίψαις ᾿Ιάσων εἷμα Ῥ. 4. 282. 

δ 



ἀποσκίμπτω 

χαμαιπετὲς δ᾽ ἄρ᾽ ἔπος οὐκ ἀπέριψεν 
(ὈγΖ.: ἀπέρριψεν οοἀά. : τονε) Ῥ. 6. 87. 

ἀποσκίμπτω] ἰἦνοιο ἄοωπ ἀγαθαὶ δὲ 
πέλοντ᾽ ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς 
ἀπεσκίμφθαι δύ᾽ ἄγκυραι (ν. 1. ἀπεσκῆφ- 
θα!) Ο. 6. 101. 

ἀποσπάω] ἐεαν [γοηι, ταςΐ. “ποίας δ᾽ 

ἀποσπασθεῖσα φύτλας ὀρέων κευθμῶνας 
ἔχει σκιοέντων ;"" (80. Κυράνα) Ῥ. 9. 88. 

[ἀποστάζω ν. ἐπιστάζω)] 
ἀποσῦύλάω)] νοῦ, ς. ἀςο. ἃ σεῦ. “πεύθομαι 

γάρ νιν Πελίαν --- ἀμετέρων ἀποσυλᾶσαι 
βιαίως ἀρχεδικᾶν τοκέων'’ Ῥ. 4. 110. 

ἀποτίθημι}] πιεὰ., ῥιιέ αν ἵγουε οηφϑεὶ, 
[γε ομϑϑεῖῇ οἱ ἐ. αεσςσ. ἐν τέτρασιν παίδων 

ἀπεϑήκατο γνίοις νόστον ἔχθιστον 8ς. ὉΥ 

μιὲβ νἱοΐοτν Ο. 8. 68. νεῖκος δὲ κρεσσόνων 
ἀποθέσθ᾽ ἄπορον Ο. 10. 40. 

ἀποτ'ρέπω] ἐπγη αθαν ἀπότρεπε αὗτις 
Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός Ν. 4. 69. 

ἀπότ'ροπος, -ον] Ρᾶ55. ἐεγηεὰ αὐαν οὕτω 
δὲ καὶ πίτνει χαμαὶ ἀποτρόπῳ γνώμᾳ 
σεσεισμένον (Ξ.ο. βροτῶν τὸ τερπνόν. 
νον πιδεδν ἀεν Ῥεηδαγί σι ϑαηῆξη ρέ- 

ὄγαολ!, Ἐτᾷπκοὶ Ὁ ἃ Ῥ, 671 ἡ. 14.) Ρ. 8. 94. 
ἀπούρας] δοτ. ραγί., λαυΐηρ ιὠγεςίεά ο. 

ᾶἃςς. ἃ ρεῃ, ᾿᾿ἀὐγρούς τε πάντας, τοὺς 

ἀπούρας ἁμετέρων τοκέων νέμεαι'᾽ (ἀπού- 
ραις ΒοςΟΚΗ, 8εὰ ν. ϑεῆτ., ῥὑγοὶ]. 2. 84) 
Ρ. 4. 149. 

ἀποφαίνω] πιεὰ., λαυε ῥγοοίανεά ἕτερον 
οὔ τινα οἶκον ἀπεφάνατο πυγμαχία 

{πλεόνων ταμίαν στεφάνων Ν. 6. 98. 
ἀποφέρω) ἀείϊυεν, ἀείτυεν οπεδεῖ! οἱ γλῶσ- 

σαν ἐπεί σφιν ἀπένεικεν ὑπερποντίαν (56. 
Βάττος) Ρ. δ. δ9. 

ἀποφεύγω)] ἐφεαρε ἔτοηι, αυοϊλλ λλ τίς ἄκρον 

ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν 

ἀπέφυγεν; (τίς Ἡοπιαπ;: εἴ τις ςοὐά.) 

Ρ. 11. δ0. 

ἀποφθίνω) πιεὰ., ἐϊξ σώματ᾽ ἀποφθὶ- 
μένων Θρ. 8. ὃ. 

ἀποφλαυρίζω)] »:ακὸ ἰέρίε οἵ, ἀεῥαναρε 

ἁ δ᾽ ἀποφλαυρίξαισά μιν (᾿Απόλλωνα 

855.) Ρ. 8. 12. 

ἄπρακτος] ἀἱςαδίίηρ (πᾶσαν πρᾶξιν κωλύον- 

τα. Μη.) παυσάμενοι δ᾽ ἀπράκτων 

66 ἀπωθέω 

κακῶν (ϑοβπείἀοινπ: ἀπρήκτων σοασά,, 

ἀεί. Ἐογβϑσηδῃ, ἢ. 111}1. 8. 7. 

ἀπ'ρίατος] πμηδοιρλῖ, ποὶ ραϊά [ΟΥ̓ ἐπεὶ 
Γηρνόνα βόας --- ἀπριάτας ἔλασεν 80. 
Ἠδγαῖίαβ. ἐγ. 169. 8. 

ἀπ'ρόσικτος) π»α!αξηαδὶε ἀπροσίκτων 
δ᾽ ἐρώτων ὀξύτεραι μανίαι Ν. 11. 48. 

ἀπροσόρᾶτος] πο Ιο δὲ ἰοοκεά το τοὶ δ᾽ 
ἀπροσόρατον ὀκχέοντι πόνον Ο. 2. 67. 

ἅπτω)] (δος. ἅψαι: πιεὰ. ἅἄπτομαι, -εται, 
-ὀμεσθα, -ονϑ᾽; -όμεναι) ἃ. αςξ., ἀὐπάϊα 
ταοξ. προφρόνων Μοισᾶν τύχοιμεν, 

κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσσῳ 
Ι. 4. 48. ΡΒ. πιροά., α. 405., ἑομοῦ ταρῖ. 

αἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ 
θέλξαν νιν (Ξ- πόνους) ἀπτόμεναι υἱὲ 

ἐλεὶν ἰομοῖ Ν. 4.8. 8.0. ἀδί., αἰαΐη ἐο 

ὅσαις δὲ βροτὸν ἔθνος ἀγλαίαις ἀπττόμεσθα 
(Τῆῖς.: ἀπτόμεθα οοἀὰ.) Ῥ. 10. 388. 

ἀνορέαις δ᾽ ἐσχάταισιν οἴκοθεν στάλαισιν 
ἅἄπτονθ᾽ ῬἩρακλείαις 1. 4. 12. Υ. 0. 
εη., εἶας, εμιδναοε ἱκέτας Αἰακοῦ 

σεμνῶν γονάτων πόλιός θ᾽ ὑπὲρ φίλας 
ἀστῶν θ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽ ἅπτομαι Ν. 8. 14. 

τιςῖ., Θήρων --- ἅπτεται οἴκοθεν ᾿Ηρακλέος 
σταλᾶν Ο. 8. 48. ψευδέων δ᾽ οὐχ ἅπτεται 

86. ΑΡοΙο Ῥ. 8. 29, ὄψον δὲ λόγοι φθονε- 
ροῖσιν, ἅπτεται δ᾽ ἐσλῶν ἀεί, χειρόνεσσι 

δ᾽ οὐκ ἐρίζει (5Ξο. φθόνος) Ν. 8. 22. 

ἀπτωτί) ὠἰδλομε α [α]1 ὀἌφῶτας δ᾽ ὀξυρε- 
πεῖ δόλῳ ἀπτωτὶ δαμάσσαις (Βετρί: ἀπ- 

τῶτι ςοἀά.;: ἐπιρρηματικῶς. Σ.)) Ο. 9.92. 

ἄπῦὕρος) [ίνεῖεςς τεῦξαν δ᾽ ἀπύροις 
ἱεροῖς ἄλσος ἐν ἀκροπόλει Ο. 7. 48. 

ἀπύω)] α. ςἕἐνιρ οἱ, εεἰεδναίς Ζεῦ, --- ἱκέτας 
σέθεν ἔρχομαι Λυδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς 

Ο. δ. 19. σὲ δ᾽ --- Λοκρὶς παρθένος ἀπύει 

Ῥ. 2. 19. τὸν ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρυσάο- 
ρα Φοῖβον ἀπύειν Ρ. ὅ. 104. ». οαἱ! 

προνΣ ἅπυεν βαρύκτνπον Εὐτρίαιναν 

Ο.1. 72. ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖ- 

ον ἀπύει ᾿Αλεύα τε παῖδες Ρ. 10. 4. 

ἀπωθέω)] ἑάνοιυ οἱῥ ἐσσυμένως ἀπὸ μὲν 

λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν ὥθεον (8. 
Κένταυροι) ἔτ. 166. 2. τηςά,, γεὐεοεί μακά- 

ρων τ᾽ ἐπιχώριον τεθμὸν πάμπαν ἐρῆμον 
ἀπωσάμενος᾿ Πα. 4. 47. 



ἄρα 

ἄρα] ν. ἦρα Ο. 8. 40, Ρ. 4. 18, Ν. δ. 80,1. 6. 
δδ,1. 8. 69. 

ἄρᾶ] 1. ποῖ Ἰοϊποά νυἱτὰ οἴμες ραγεο!εβ, 
ἃ. τοβυτηρίίνε, αἰΐες αἰγοοὶ βροθοῖ, ὧς 

ἄρα, ταῦτ᾽ ἄρα. --- ὡς ἄρα μάννε Ο. 6. δ2. 
ὡς ἄρ’ ἔειπεν Ῥ. 4. 166. ὡς ἄρ᾽ αὐδά- 
σαντος Ρ. 4. 2832. ὡς ἄρ᾽ εἰπὼν Ρ. 9. 6θ. 

ὡς ἄρ᾽ αὐδάσαντος Ν. 10. 88. ταῦτ᾽ ἄρα 
οἱ φαμένῳ 1. θ. 49. ΒΡ. ἴῃ ᾳυςβοιβ 
πότερόν νιν ἄρ᾽ ᾿Ιφιγένει᾽ ἐπ’ Εὐρίπῳ 
σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας ἔκνισεν βαρυπά- 

λαμον ὄρσαι χόλον; Ρ. 11. 22. τίς ἄρ᾽ 
ἐσλὸν Τήλεφον τρῶσεν ἑῷ δορὶ Καίκον 
πὰρ ὄχθαις; (Ετ. Θολμιπλα: γὰρ οοἀά.) 1. 
δ. 4:1. ς- αἵξεν ςοηὐυποξίου ἱπέγοδυοσίης 

ἃ οἴαυβε καὶ πενταετηρίδ᾽ ὅπως ἄρα 
ἔστασεν ἑορτὰν Ο. 10. δ7. 
2. ἱπ σοπὐυποῦοι υἱῖ α. δέ. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ 

ἐν Πίσᾳ ἔλσαις Ο. 10. 48. ἐν Σπάρτᾳ δ᾽ 
ἄρα (ςοηὶ. ΔΝ]. : ἐρέω οοἀά.: ἀπὸ ϑίοπο) 

Ρ. 1. 771. οὐδ᾽ ἔλαθε σκοπόν. ἐν δ᾽ ἄρα 

μηλοδόκῳ Πυθῶνι Ῥ. 8. 27. χερσὶ δ᾽ ἄρα 
Κρονίων ῥίψαις Ῥ. 8. δ7. ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ 

πομφόλυξαν δάκρνα Ρ. 4. 121. χαμειπετὲς 
δ᾽ ἄρ᾽ ἔπος οὐκ ἀπέριψεν Ρ. 0. 37. ὁ 

δ᾽ ἄρα γέροντα ξένον Στροφίον ἐξίκετο 
Ῥ, 11. 84. ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἄτλατον δέος πλᾷξε 
γυναῖκας Ν. 1. 48. ἐχθρὰ δ᾽ ἄρα πάρφασις 

ἦν καὶ πάλαι Ν. 8. 832. φαινομέναν δ᾽ ἄρ᾽ 
ἐς ἄταν Ν. 9. 21. οὐδ᾽ ἀνέχασσαν. ἐφορμα- 

θεὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἄκοντι θοῷ Ν. 10. 69. ἐν δ᾽ 
ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ τ’ ἕναιεν ἐγ. 128. 18. 
βεραταῖίία: περὶ δ᾽ ὑψικόμῳ Ἑλένᾳ 
χρῆν ἄρα Πέργαμον εὐρὺν ἀιστῶσαι 
σέλας αἰθομένον πυρός 7α. 6. 96. Ὁ. 

μέν. παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδὸν 
Ο. 10. δ2. 

ἂρά] ῥναγεν “εἴ ποτ᾽ ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ πάτερ, 
θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσας" 1. 6. 43. 

ἀρἄβέω) νἱηρ ο ταχέως δ᾽ ἀράβη[σε) 
διαλεύκων ὀστέ[ων] δοῦπος ἐ[ρ]Ί(ε)ικο- 

μένων (ϑυρν». [κοῦ ε!) ἔτ. 169. 24. 

ἂραιός] «ἰδπάον χ)εῖρας ἀραιάς[ Πα. 
180. 4. 

(ἀραρίσκω))} (ρί. ἐπέταηβ. ἄρᾶρε(ν); ἄἀρᾶ- 

ρώς, -ὀτα)ὴ δὲ ἰχεὰ, ταοῖ. τηλαυγὲς 
ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν αὐτόθεν Ν. 8. 64. 

67 Ἄργος 

ἁ Νεμέα μὲν ἄραρεν μείς τ᾽ ἐπιχώριος 
(προσήρμοσται αὐτῷ πρὸς τὸ νικᾶν 
αἰεί. Σ) Ν. ὅδ. 44. ρατγί., ἀραρώς. α. 
ἰἶηρ -- ἐν ἅπαντι κράτει αἴθωνα κεραυ- 

νὸν ἀραρότα Ο. 10. 88. Ρ. ο. ἀλὲ,, 
ΠΠεἀ εὐἱιλ, ἐπδοιυεά ευἱτἢ κλειναῖς τ’ 

'᾽Ερεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς ταῖς λιπα- 
ραῖς ἐν ᾿Αθάναις δο. Χοποκταῖοβ 1. 8. 19. 

ςἔ. ἄρμενος. 

ἀράσσω] εἰνίλε, δεαί χαλκέαις δ᾽ ὁπλαῖς 
ἄἀράσσεσκον χθόν᾽ Ρ. 4. 220. 

ἀράχνας] πι. τῤίάεν τεϑξ, Βυΐϊάαβ, 5. ν. 

ἀράχνας: παρὰ Πινδάρῳ (Βοροκμ: -ῆς 
ςοὐά.) ἐγ. 290. 

ἀργᾶεις] ιυλέϊ. ταῦρον ἀργάεντα (ςοπίτα 
Σ. εὐθαλῆ καὶ μέγαν) Ο. 18. 69. 

᾿Αργεῖος] οἱ 4γξος ἃ. αἂ)]. ᾿Ασίας εὑρυχό- 
ρον τρίπολιν νᾶσον πέλας ἐμβόλῳ ναίον- 
τας ᾿Αργείᾳ σὺν αἰχμᾷ (ἐπεὶ ὁ Τληπόλεμος 
φυγὼνἐξ' Ἄργους διὰ τὸν τοῦ Λικυμνίον τοῦ 
μήτρωος φόνον ἀπήει μετὰ νεῶν καὶ κατὰ 

χρησμὸν ᾧκισε 'Ρόδον. Σ.) Ο. 7. 19. τότε 
γὰρ μεγάλας ἐξανίστανται Λακεδαίμονος 

᾿Αργείου τε κόλπου καὶ Μυκηνᾶν 1. α. 
δυ}} οὐ Ατροῖϊβ Ῥ. 4. 46. βραχύ μοι 

στόμα πάντ᾽ ἀναγήσασθ᾽, ὅσων ᾿Αργεῖον 

ἔχει τέμενος μοῖραν ἐσλῶν (. ε. "Ἄργος 
Ἱερόν) Ν. 10.ὄ 190. ΒΡ. ρῥτὸ 805. νῦν 

δ᾽ ἐφίητι (Ξ.ξ. ἀ Μοῖσα) (τὸ) τὠργείου 

φυλάξαι ῥῆμ᾽ --- “χρήματα χρήματ’ 
ἀνήρ᾽᾽ ἱ. ε. οὗ Ατβίοάειλοβ, οἵ. ΑἸΚαίοβ 

2 31,1..Ὁ.}. 2. 9. τὸν ᾿Αργείων τρόπον 
εἰρήσεταί πον κἀν βραχίστοις 1. 6. 68. 

ἀργεννόεις] ν. ἀργινόεις. 
ἀργιβρέντας] οἱ ἐλὲ ΠΠαςλίηρ ἰλωπᾶδν κε- 

λαινεφέ᾽ ἀργιβρένταν --- Ζῆνα Πα. 12. 9. 
ἀργὶϊκέραυνος] οἱ λα Παφλίηρ ἱλμηάενδοῖ! ---- 

Διὸς ἀργικεραύνον Ο. 8. 8. 
ἀργίλοφος] ωλέιο Ιορρεᾶ Λοκρῶν τις, 

οἵ τ’ ἀργίλοφον πὰρ Ζεφυρίου κολώναν 
νί ἐσ. 1400. 4. 

[ἀργϊνόεις, εἰεανιίνηρ ιὐλέϊΣ ἐν ἀργινόεντι 
μαστῷ (οοἀά.: ἀργεννόεντι 50Ἀτ.) Ρ, 4. 8.] 

“Δργος] (τἐος, -εἰ, -εἶ, -ος) νὮετΘ οτο μοὶὰ 
(δ. Ηεταία οὐ Ἠεϊκαϊοτιθαῖα, πὸ ῥτίζε 

Ὀείπς ἃ Ὀτοηζθ βῃηϊοϊ ἃ. ὃ τ᾽ ἐν ΓἌργει 
χαλκὸς ἔγνω νιν Ο. 7. 88. ἀφίκοντο δέ οἱ 

δο 



ἀργύρεος 68 

ξένοι ἔκ τ᾿ [Ἄργεος ἕκ τε Θηβᾶν Ο. 9. θ8. 
"Αργεί τ᾽ ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν (δος. 
᾿Εφάρμοστος) Ο. 9. 88. "Ἄργει θ᾽ ὅσσα 
καὶ ἐν Θήβαις ες. ἐνίκησαν Ο. 18. 107. τῷ 

Λακεδαίμονι ἐν ΓΑργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ 
ἕἔνασσεν ἀλκάεντας Ἡρακλέος ἐκγόνους 

Αἰγιμιοῦ τε (Ξς. ᾿Απόλλων) Ρ, δ. 70. ἀπ’ 
Ἄργεος ἤλυθον δευτέραν ὁδὸν ᾿Επίγονοι 
Ῥ. 8. 41. ἄκουσεν Δαναόν ποτ᾽ ἐν "Αργεῖ 
οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθέ- 
νοισι --- γάμον Ῥ. 9. 112. φεῦγε γὰρ 
᾿Αμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν 

στάσιν πατρίων οἴκων ἀπό τ᾽ "Αργεος 
(δο. "Αδραστος) Ν. 9. 14. Ἄργος Ἥρας 
δῶμα θεοπρεπὲς ὑμνεῖτε Ν. 10. 2, ἀξιωθείην 

κεν, ἐὼν Θρασύκλου ᾿Αντία τε σύγγονος, 
“Αργεῖ μὴ κρύπτειν φάος ὄμματων Ν. 10. 
40. Περσεὺς δ᾽ ἐν Ἄργει (5ς. γέρας ἔχει. 

εἴ. Ῥαυβ., ἢ. 18. 1.} 1. δ. 838. "Αδραστον 

ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν μυρίων 

ἑτάρων ἐς Ἄργος ἵππιον; 1. 7. 11. ἀλλ᾽ ὃ 

γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν λιπὼν πατρίδα 
μοναρχεῖν "Ἄργει Πα. 4. 29. ἐν Ἄργει 
μεγάλῳϊ Δ. 1. 1. ὅπλα δ᾽ ἀπ᾽ “Ἄργεος (ϑ5.. 
ἐξοχώτατά ἐστι) οἴ. 106. δ. 

ἀργύρεος] οἱ εἰϊνεν ἃἁ δὲ --- ζὦναν καταθη- 
καμένα κάἀλπιδά τ᾽ ἀργυρέαν Ο. 6. 40. 
ἀργυρέῳ τόξῳ πολεμίζων Φοῖβος Ο. 9. 
82. ἀργυρέαισι δὲ νωμάτω φιάλαισι 

Βιατὰν ἀμπέλου παῖδ᾽ Ν. 9. δ1. ἐξ 
ἀργνρέων κεράτων ἐγ. 166. Μοῖσαι ἀργύ- 

ρεαι ϑίγ. 287. 

ἀργύὕρίς) εἰΐυεν σε, υδεεεῖ οἷον δ᾽ ἐν 
Μαραθῶνι --- μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων 

ἀμφ’ ἀργυρίδεσσιν (ἀργύρειαι φιάλαι 
ἄθλα ἦσαν ἐν Μαραθῶνι ἐν τοῖς Ἧρα- 
κλείοις. Σ.) Ο. 9. 90. 

ἀργύρόπεζα) ε«ἰΐυεν ἰοοἰδά ὑπέδεκτο δ᾽ 
ἀργυρόπεζ᾽ ᾿Αφροδίτα Ρ. 9. 9. 

ἀργύρόω)] δεεοίϊνεν Σικυωνόθε δ᾽ ἀργυρω- 
θέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις ἀπέβαν (ἀρ- 

γυραῖς φιάλαις τιμηθέντες. Σ.) Ν. 10. 48. 

οὐδ’ ἐπέρναντο γλυκεῖαι μελιφθόγγον 

ποτὶ Τερψιχόρας ἀργνρωθεῖσαι πρόσωπα 
μαλθακόφωνοι ἀοιδαί (ἀπὸ τοῦ τοὺς 
γράφοντας ἀργύριον λαμβάνειν. Σ.}1. 2. 8. 

᾿Αργώ] ἰδς 8}}0 οὗ [80π δῃὰ {πὸ Ατρο- 

ἄρετά 

δου. Μήδειαν --- ναὶ σώτειραν 

᾿Αργοῖ καὶ προπόλοις Ο. 18. δ4. “Θοᾶς 
᾿Αργοῦς᾽ Ρ. 4. δῦ. ναὸς ᾿Αργοῦς Ρ. 4. 

188. 
ἄρδω] ὡασίεν καὶ σεμνοὺς ὀχετούς, “Ἵππα- 

ρις οἷσιν ἄρδει στρατόν Ο. ὅ. 12. προῖ,, 

εηά, οεἰμπυαίδ, ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις ὄλβον 

ἄρδει Ο. δ. 38. τὰν Ψαλυχιαδᾶν δὲ πάτραν 
Χαρίτων ἄρδοντι καλλίστᾳ δρόσῳ 1. θ. 64. 
ἄρδοντ᾽ ἀοιδαῖς ((οτί. ἅἄρδόν τ᾽ Ἰεξοῦ- 

ἄυπι) ἔτ. θὉ. {. 

’Αρέα] ν. ᾿Αρεία. 

"Ἀρέθοισα] 4 βρτίηφ ἴῃ Οτέγεία ἰὰ ϑυτα- 
οὐδε, βυρροβεά ἴο Ὀς οοπηεοϊςα 1} ἐπα 

ΑἸρΡΒθοβ, Ν. }. 1. ᾿Αρέθοισαν ἐπὶ 
. κράναν Ρ. 8. 69. 

"Ἀρεία] ἃ »ἷδος οἱ ἐβε Κὶ. Ηεΐογοϑβ ἱπ 5. Ε. 
Θιοῖγ. βαθυκρήμνοισι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀκταῖς 

Ἑλώρου ἔνθ᾽ ᾿Αρείας πόρον ἄνθρωποι 
καλέοισι (ἄδηλον εἴτε ᾿Αρείας εἴτε “Ρείας 

λεκτέον. Σ.: ἐνθ’ ᾿Αρέας Βοῖπε: ἔνθα 

Ῥέας ΒοεΟΚΒ: περὶ τοῦτον τὸν ποταμὸν 

συνέστη Ἱπποκράτει τῷ Γελώων τυράννῳ 
πρὸς τοὺς Συρακουσίους πόλεμος. Σ.) 
Ν. 9. 41. 

ἀρείων] δεν “(ὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ 

νῦν ἀρείονος ἐνέχεται ὄρνιχος ἀγγελίᾳ 
ι Ἄδραστος ἥρως Ρ.8. 49. παίδων δὲ παῖδες 
ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον 

ὄπιθεν Ν. 7.101. ἀγαπατὰ δὲ ---- τῶν ἀρεῖι- 
ὄνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν δύνασθαι Ν. 8. 

δ. τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν 
χρῆμα πάν τε Ι. 8. 18. 

ἂρετά] (-ά, -ἄς, -ᾷ, -ἀν; -αἱ, -ἄν, -αἷς, -αἷσι(ν), 
-ἀτ) α. ἀἐεηπείίονι, ἰαϊεηΐ, ἐχοδίϊεηπσο, ΤΑΥ͂ 

οὗ ρΡυτοῖν πηοσαὶ 4υδιλῖ8. δρέπων μὲν 

κορυφὰς ἀρετᾶν ἅπο πασᾶν Ο. 1. 18. 

γνησίαις ἐπ᾽ ἀρεταῖς Ο. 2. 11. ὁ μὰν 
πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος Ο. 2, δ8. 

ἐν δ᾽ ἀρετὰν ἔβαλεν καὶ χάρματ’ ἀνθρώ- 
ποιῖσι προμαϑέος αἰδώς Ο. 17. 48. οὐ φθίνει 

Κροίσου φιλόφρων ἀρετά Ρ. 1. 94. ἀρετᾷ 
κεκραμένον καθαρᾷ (8ς. πλοῦτον) Ῥ. ὅ. 2. 

ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάν 
1|2α| ἀευοίίο Ῥ. θ. 42. ξυναῖσι δ᾽ ἀμφ᾽ 

ἀρεταῖς τέταμαι Ῥ. 11. δ4. ἐλᾷ δὲ καὶ 

τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών Ν. 8. 74. 



ἀρετὰ 

ἐμοὶ δ᾽ ὁποίαν ἀρετὰν ἔδωκε Πότμος ἄναξ, 
εὖ οἶδ᾽ ὅτι χρόνος --- τελέσει Ν. 4. 4). 

ἀρχαῖαι δ᾽ ἀρεταὶ ἀμφέροντ’ ἀλλασσό- 
μεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος Ν. 11. 87. 

“Ὅμηρος --- αὐτοῦ {(-- Αἴαντος) ὀρθώσαις 

ἀρετὰν 1. 4. 88. ἄγει τ᾽ ἀρετὰν οὐκ 
αἴσχιον φυᾶς Ι. 7. 22. καὶ νεαρὰν ἔδειξαν 

σοφῶν στόματ᾽ ἀπείροισιν ἀρετὰν ᾿Αχιλέος 
1. 8. 48, κατερεῖς πτόθεν ἔλαβες ναυπρύτανιν 
δαίμονα καὶ τὰν θεμίξενον ἀρετίάν Πα. 6. 

181. παντὶ δ᾽ ἐπὶ φθόνος ἀνδρὶ κεῖται 

ἀρετᾶς Παρθ. 1. 9. εὐθεῖα δὴ κέλευθος 
ἀρετὰν ἑλεῖν ἐγ. 1084. 8. οὐ κόρῳ ἀλλ’ 

ἀρετᾷ (βυρρ. [0061) ἐγ. 1609. 16. ἀρχὰ 
μεγάλας ἀρετᾷς, ὥνασσ᾽ ᾿Αλάθεια ἔτ. 
208. 1. τιθεμένων ἀγώνων πρόφασις --- 
ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε σκότον Ἵτ. 228. 
Ῥ. ε80. ρἠγείζα! δχεεϊϊετιοα, υαἱομν, ῥγο- 

ιυεξς ἀγῶνα νέμειν ἀνδρῶν τ’ ἀρετᾶς 

πέρι Ο. 8. 87. προξενίᾳ δ᾽ ἀρετᾷ τ᾽ ἦλθον 
τιμάορος ᾿Ισθμίαισι Λαμπρομάχον μίτραις 
Ο. 9. 88. πολλοὶ δὲ διδακταῖς ἀνθρώπων 

ἀρεταῖς κλέος ὥρουσαν ἀρέσθαι Ο. 9. 100. 

θάξαις δὲ κε φύντ᾽ ἀρετᾷ ποτὶ πελώριον 

ὁρμάσαι κλέος Ο. 10. 20. ὕμνον --- τὸν 
ἐδέξαντ᾽ ἀμφ᾽ ἀρετᾷ Ῥ. 1. 80. ἄλλοις δέ 
τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦ- 
σιν ὕμνον ἄποιν᾽ ἀρετᾶς Ῥ. 2. 14. ἀμφ᾽ 

ἀρετᾷ κελαδέων Ῥ. 2. θ2. ἀ δ᾽ ἀρετὰ 
κλειναῖς ἀοιδαῖς χρονία τελέθει Ῥ. 8. 114. 

φάρμακον κάλλιστον ἐᾶς ἀρετᾶς --- εὑρέσ- 

θαι Ρ. 4. 187. μεγαλᾶν δ’ ἀρετᾶν δρόσῳ 
μαλθακᾷ ῥανθεισᾶν κώμων ὑπὸ χεύμασιν 
(ν. 1. μεγάλαν δ᾽ ἀρετὰν --- ῥανθεῖσαν) 

Ῥ, δ. 98. ὃς ἂν χερσὶν ἢ ποδῶν ἀρετᾷ 
κρατήσαις τὰ μέγιστ᾽ ἀέθλων ἕλῃ Ρ. 10. 

28. ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον 
ἀρετᾶς ἦλθον Ν᾽. 6. 28. ἀρετᾷ κριθεὶς 
εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης Ν. 7. 7. εὔχομαι 
ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν Χαρίτεσσιν 
Ν, 9. δά. λάμπει δὲ σαφὴς ἀρετὰ ἔν τε 
γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν Ι. 1. 22. εἰ δ’ 

ἀρετᾷ κατάκειται πᾶσαν ὀργάν (ἀρετά, 
ἀρεταί ΣΥΡ.) 1. 1. 41. μήτ᾽ ἀρετάν ποτε 

σιγάτω πατρῴαν 1. 2. 44. τὶν δ᾽ ἐν ᾿Ισθμῷ 
διπλόα θάλλοισ᾽ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, 
Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου 

69 ἄρετά 

Ι. ὅ. 117. οἷοι δ᾽ ἀρετὰν δελφῖνες ἐν πόντῳ 
80. ἴῃς Αἰρίποίδπβ τ ἐδεὶς 5081. 9. 

0. ς. τορυϊδοῃ, τοπονσι ἔοτ ῥγοινο88, 
εἴονν ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑρόντα 

Ο. 7. 89. μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν 

θυμῷ λαβεῖν Ο. 8. 06. πύκταν τέ νιν καὶ 
παγκρατίῳ (ν. Ἰ. -- ἰου) φθέγξαι ἑλεῖν ᾿Ἔπι- 
δαύρῳ διπλόαν νικῶντ᾽ ἀρετάν Ν. ὅ. δ8. 
αὔξεται δ’ ἀρετά (εἰς οοἀά., ν. αὔξεται) 

Ν. 8. 40. ἀνδρῶν δ᾽ ἀρετὰν σύμφυτον οὐ 
κατελέγχει 1. 8. 18. καὶ μηκέτι μακροτέραν 
σπεύδειν ἀρετάν 1. 4. 18. ἀ. ρ]., ἀεεάς οἱ 
νυοίυεες, ασολὶευεπεηίς, ἐχῥίος ἀρεταῖσι 

μεμαότας υἱούς Ο. 1. 89. στέφανόν τ’ ἀρετᾶν 

Ο. 8. 18. πρὸς ἐσχατιὰν Θήρων ἀρεταῖσιν 
ἱκάνων Ο. 8. 48. τόνδε κῶμον χρονιώτα- 

τον φάος εὐρυσθενέων ἀρετᾶν Ο. 4. 10. 

ὑψηλᾶν ἀρετᾶν καὶ στεφάνων ἄωτον --- 
δέκεν Ο. ὅ. 1. ἀμφ᾽ ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα 

τε μάρναται Ο. ὅ. 16. ἀκίνδυνοι δ᾽ ἀρεταὶ 
οὔτε παρ᾽ ἀνδράσιν οὔτ᾽ ἐν ναυσὶ κοίλαις 

τίμιαι Ο. 6. 9. τιμῶντες δ᾽ ἀρετὰς ἐς φανε- 

ρὰν ὁδὸν ἔρχονται Ο. 6. 72. θάλλει δ’ 

ἀρεταῖσιν Ο. 9. 16. τέλλεται καὶ πιστὸν 

ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς Ο. 11. 0. ἄκραις 

ἀρεταῖς ὑπερελθόντων Ο. 13. 16. ἐν ἡρωί- 

αἷις ἀρεταῖσιν οὐ ψεύσομ᾽ ἀμφὶ Κορίνθῳ 
Ο. 18. δ1. ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι 
βροτέαις ἀρεταῖς ῬΡ. 1. 41. ν. ῬΡ, ὅδ. 98 

βυρτα Ὁ. ἁ δικαιόπολις ἀρεταῖς κλειναῖσιν 

Αἰακιδᾶν θιγοῖσα νᾶσος Ρ. 8. 22. ἀρεταὶ δ᾽ 
αἰεὶ μεγάλαι πολύμνθοι Ῥ. 9. 76. κείνου 
σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς Ν. 1. 9. ἐν 
κορυφαῖς ἀρετᾶν μεγάλαις Ν. 1. 84. 
ἀεθλονικία δὲ μάλιστ᾽ ἀοιδὰν φιλεῖ, στε- 

φάνων ἀρετᾶν τε δεξιωτάταν ὁπαδόν 
Ν. 8. 8. παλαιαῖσι δ᾽ ἐν ἀρεταῖς γέγαθε 
Πηλεὺς ἄναξ Ν. 8. 82. μυριᾶν δ᾽ ἀρετᾶν 
ἀτελεῖ νόῳ γεύεται Ν. 8. 42, ἐπεί σφιν 
Αἰακίδαι ἕπορον ἔξοχον αἷσαν ἀρετὰς 
ἀποδεικνύμενοι μεγάλας Ν. 6. 47. θρασὺ 

μοι τόδ᾽ εἰπεῖν φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν 
κυρίαν λόγων οἴκοθεν Ν. 7. δ1. φλέγεται 
δ’ (8ς. Ἄργος) ἀρεταῖς μυρίαις ἔργων 
θρασέων ἕνεκεν Ν. 10. 2. Ζεῦ, μεγάλαι 
δ᾽ ἀρεταὶ θνατοῖς ἕπονται ἐκ σέθεν 1. 8. 4. 

ὦ Μέλισσ᾽, εὐμαχανίαν γὰρ ἔφανας 



ἀρήγω 

᾿Ισϑμίοις, ὑμετέρας ἀρετὰς ὕμνῳ διώκειν 

1, 4. 8. τετείχισται δὲ πάλαι πύργος 
ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀναβαίνειν 1. δ. 46. εἰ γάρ 
τις ἀνθρώπων --- πράσσει θεοδμάτους 

ἀρετὰς 1. 0. 11. ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας 
ἀναγήσασθ᾽ ἀρετάς 1. θ. δ6. διαγινώσκο- 

μαι μὲν ἀρεταῖς ἀέθλων ᾿Ἑλλανίσιν (Ὡγρα!- 
ἷαρα: δαρίοίϊ 5 ἐπ 126 ραριες οἱ σγεετε.) Πα. 

4. 82. Ἴεῖιν ἀπείρονας ἀρετὰς Αἰακ]ιδᾶν 
Πα. 6. 110. ς. ἔταρᾷ. Ἰάρεταί Πα. 8. 89. 

Ἰάρετάν τε νέμεις[ γέτ. 388 ἁ. 28. 

ἂρήγω)] α. αςεὶτί, ο. ἀδῖ. νεότατι μὲν 
ἀρήγει θράσος δεινῶν πολέμων ἐενἀς 

φἰγεηρὴ (ο Ῥ. ἃ. θ8. γυναῖκας, ὅσαι τύχον 

᾿Αλκμήνας ἀρήγοισαι λέχει ἀφείς αἱ 

λὲν δεάςίάε Ν. 1. 49. [ἀρήξων ν. 1. Πα. 6. 
10.] Ὁ. ἰπίροῖβ., ἐξ ἐς πε ηρ, δες: ο. 

δος. ἃ ἰδέ, φέρειν δ᾽ ἐλαφρῶς ἐπαυχέ- 
νῖον λαβόντα ζυγὸν ἀρήγει Ρ. ἃ. 94. 

ἂρήϊιος} αν λα "Ερινὺς ἔπεφνέ οἱ -- 
γένος ἀρήϊον ἱ. 6. ἴῃ Δ πΈν οὐ Οἰάϊρουβ 
Ο. 2. 42. 

ἀρηϊφῖλος} τϑανίουὶπρ ἀρίστευον υἱέες 
υἱέων τ᾽ ἀρηίφιλοι παῖδες ἀνορέᾳ 1. 8. 86. 

Ἰἀρηίφιλονί Πα. 22. 8. 

Ἄρης] (Ἄρης, "Ἄρεος, Ἄρει) βοά οἱ "τὰν 
Συράκοσαι, βαθνπολέμον τέμενος "Αρεος 

Ρ. 2. ἃ. “θέλεις (ναίειν ἐμοὶ) σύν τ᾽ ᾿Αθα- 

ναίᾳ κελαινεγχεῖ τ᾽ "Ἄρει" Ζουβ βρθαβϑ 
Ν. 10. 84. "υἱὸν -- χεῖρας “Ἀρεΐ τ᾽ ἐναλίγ- 
κιον στεροταϊσί τ᾽ ἀκμὰν ποδῶν᾽ (Ηετ- 

ταδπῃ : Ἄρει χεῖρας οοάοχ: τ᾽ Δ. ΒοΕΟΚᾺ) 

Ι. 8. 37. δΠεποτγα !ν, αν, δαίίΐε, εἰαιρλ- 

ἐν οὐλίῳ μιν ἐν "᾿Άρει παραγορεῖτο 
μή ποτε σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι -“--- 
αἰχμᾶς Ο. 9. 760. μέλει τέ σφισι Καλλιόπα 

καὶ χάλκεος !Ἄρρης Ο. 10. 16. ἐν δ’ "Ἄρης 

ἀνθεῖ νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν 
Ο. 18. 28. καὶ γὰρ βιατὰς “Αρης --- ἰαίνει 
καρδίαν κώματι Ρ. 1. 10. καπνωθεῖσαν 

πάτραν ἐπεὶ ἴδον ἐν "Ἄρει Ρ. ὅ. 86. ἐν 
πολεμαδόκοις Ἄρεος ὅπλοις Ῥ. 10. 14. 

ἀλλὰ χρονίῳ σὺν "Ἄρει πέφνεν τε ματέρα 
Ρ.11. 86. χαλκέῳ τ᾽ "Αρει ἄδον (πολέμων 

ἦσαν ἔμπειροι. Σ.) 1. 4. 16. καὶ νῦν ἐν 

"Ἄρει μαρτυρήσαι κεν πόλις Αἴαντος ὀρθω- 
θεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς Διὸς 

᾿Ἀρισταῖος 

ὄμβρῳ ἱ. 6. ἴῃ τὸ βολῆρμξε αὲ Θαϊδ τ, 8 

δραίϊηϑὲ ἴδ6 Ῥεγβίδῃβ 1. δ. 48. χάλκαστεις 

ᾧ πότμον μὲν ΓΑρης ἔμειξεν 1. 7. 28. 

ἀριγνώς] “απιοιες ᾽Ενδαίδος ἀριγνῶτες 
υἷοί (ἀρίγνωτες ςοὐά.: ν. νναοκογηδροὶ, 
ΚΙ. ϑοῦσ. 1181) Ν. ὅ. 12. 

ἀρίγνωτος) εαςὶϊν βηποινη, ῥίαϊη [0 66 

ἀρίγνωτον πέδιλον Ρ. 4. 95. 

ἀρίζηλος] οοηερίοοις ὁ μὰν πλοῦτος --- 
ἀστὴρ ἀρίζηλος Ο. 2. δ. 

ἄριθ'μέω] επιρημδναίε ἀλλὰ χαλκὸν 
μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν, μακροτέρας 
γὰρ ἀριθμῆσαι σχολᾶς Ν. 10. 46. 

ἀριθμός) (-οὔ, -ὀν) πιριδὲν ἐπεὶ ψάμμος 
ἀρῖθμόν περιπέφευγεν Ο. 2. 98. ὡς μὰν 

σαφὲς οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν ποντιᾶν 
ψάφων ἀριθ'μόν Ο. 18. 46. τὰ δ᾽ οἶκοι 
μάσσον᾽ ἀριθ'μοῦ Ν. 2. 28. μὴ πρεσβυ- 
τέραν ἀριθμοῦ δίωκε, θυμέ, πρᾶξιν ἰ. ς. 

ἃ οοπάυςξ οἷάετ {πᾶπὴ πὸ πυπιροῦ οἵ 

γουτ γεαῖβ: οἱ αν οἷδεν πιαηὶ ἴτ. 127. 

“Ἄριμα] (ίοτε. "Αριμοι) ᾿νβετα ασοογάϊπρ ἴοὸ 
1. 2. 788, Τγρβοβ νγὰβ υτγίοά: ν. ννεβϑὶ 

αὲ Ηκςϑ., Ὑδεορς. 804. κεράιζε -- 
Τυφῶνα πεντηκοντοκέφαλον ἀνάγκᾳ Ζεὺς 

πατὴρ ἐν ᾿Αρίμοις ποτέ ἦτ. 98. 

ἀρισθάρμᾶτος) οἱ α υἱοϊογίοιις οσπανίοὶ 
ἀρισθάρματον --- γέρας ἀμφέβαλε τεαῖσιν 

κόμαις Ρ. ὅ. 80. 

"Ἀριστἄγόρας) οἱ Τεπείος, ἀπ αξ]εῖα ἰοῦ 

Ι ποι Ν. 11 ννὰ8 ντϊοη ὕροῦ ἢι18 

εἰεςίίοπ 48 ρυγίδηϊβ. εὖ μὲν ᾽Αριστα- 

γόραν δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον Ν. 11. 3. ἐκ 
. δὲ περικτιόνων ἑκκαίδεκ᾽ ᾿Αρισταγόραν 

ἀγλααὶ νῖκαι --- ἐστεφάνωσαν Ν. 11. 19. 

"Ἀρισταῖος] βοη οἵ ΑΡΟΙΙο ἀπὰ Ογτοηο, βοὰ 

οἱ ραϑβϑίογα δπὰ αρτιου! υται! δου νι 168. 

“θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ 

ἁγνὸν ᾿Απόλλων᾽, ἀνδράσι χάρμα φίλοις 
ἄγχιστον ὁπάονα μήλων, ᾿Αγρέα καὶ 
Νόμιον, τοῖς δ᾽ ᾿Αρισταῖον καλεῖν" Ῥ. 9. 

θύ. οἔ. ϑεγνίυβ δὰ Νίγρ., σσογρ. 1. 14, 
Ατϑίδουτη ἱπνοσαῖ -- αυοπὶ Ηεβοάυ5 

ἀϊοὶξς Αροϊποαι ραϑίογαιεση. --- Ρίη- 

ἄδγυβ --- αἱ ἀς (οα ἐπβυὶα ἱπ Ατοδάϊδηι 

ταίρταϑϑε ἰδίηυς νἱζατα (οο]υΐθ86. ἐγ. 261. 



"Ἀριστέας 

"Ἀἀριστέας] οἱ Ῥτοκοηπεβοβ, δυΐθοσ οὐ ἔδα 
ορὶο Ατέθδϑθροα, Ησογοά. 4. 14-ὅ, νοσ- 

ϑρροὰ 8 ροὰ ἔῃ Μεϊδρομέϊοι. ν. ἐτ. 271, 

ἀριστεύς] ποδία, οὐΐϊείξ τὰν μάλα πολλοὶ 
ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ 

δὲ καὶ ξείνων Ῥ. 9. 107. Μέμνονός τε βίαν 

ὑπέρθυμον “Εκτορά τ᾽ ἄλλους τ᾽ ἀριστέας 
Ι. 8. δ. 

ἀριστεύω) ἰο δὲ δεεῖ, ἐχοεῖ ὦ. δὺ8β. εἰ 
δ’ ἀριστεύει μὲν ὕδωρ Ο. 8. 42. κατένευσέν 
τέ οἱ χαίταις, ἀριστεύοισαν εὐκάρπον 
χθονὸς Σικελίαν πίειραν ὀρθώσειν κορυ- 
φαῖς πολίων ἀφνεαῖς ἱ. 6. ἜΧΟΟΙ τ ἐπ 15 

ἐετα!]ς Ἰαηὰ Ν. 1. 14. καὶ γυναιξὶν καλ- 
λικόμοισιν ἀριστεύει πάλαι (5Ξς. "᾿Αργος) 
Ν. 10. 10. ἔν τ’ ἀέθλοισιν ἀριστεύων 
ἐπέδειξεν βίαν Ν. 11. 14. ἀριστεύοντα γὰρ 

ενί ἐγ. θ0. ς. ἔνθα βουλαὶ γερόντων καὶ 
νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί, καὶ 
χοροὶ καὶ Μοῖσα καὶ ᾿Αγλαία (Βοεςκᾷ: 
τουσιν, -ὀντων οοὐά. ῬΙυϊαΑγοδὶ: 80. ἱπ 
ϑρατίδ) ἔτ. 199. 2. Ὁ. ς. 800., δδ δέϑοί 

αἱ, υἱείογίοις ἐπ στάδιον μὲν ἀρι- 

στεύσεν --- Οἰωνός Ο. 10. 64. ὄσσα τ᾽ ἐν 

Δελφοῖσιν ἀριστεύσατε Ο. 18. 48. στεφά- 

νοῖς, τοὺς ἀριστεύων Φερένικος ἕλεν 

Κίρρᾳ ποτέ Ρ. 8. 74. ς.ς. ἀαϊ. ἃ ἰηΐ. 

τοῦ μὲν ἀντίθεοι ἀρίστευον υἱέες υἱέων 
τ᾽’ ἀρηίφιλοι παῖδες ἀνορέᾳ χάλκεον 
στονόεντ᾽ ἀμφέπειν ὅμαδον 1. 8. 2ὅ. 

ἃ. ἴτας. Ἰάρ[ισ]τεύοντι[ (ἀπο τδηΐοσ ϑιιρῃ. 

1οΌς}) Θρ. θ. 8. 
ἀριστόγονος, -ον] υυἱίλ ἐπΠπίνίοιες ολ!] ἃ 

σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ ματρὶ (-γόνον 
Ε Σ Μοιωπιθο) Ρ. 1]. 8. 

"ἀριστοκλείδας) 80ῃ οἱ Ατἰβίορβδῃςβ, οἱ 
Αἰρίμα, νἱοῖοτ ἐπ Νοιπσλ Ῥαηκγδοῃ. 

Μυρμιδόνες -- ὧν παλαίφατον ἀγορὰν 
οὐκ ἐλεγχέεσσιν ᾿Αριστοκλείδας τεὰν ἐμίανε 

κατ’ αἶσαν Ν. 8. 16. βοὰ δὲ νικαφόρῳ 

σὺν ᾿Αριστοκλείδᾳ πρέπει Ν. 8. θ7. 

ἀριστόμᾶχος) [ἐπ6ε! οἱ τυαγγίογς ἀριστο- 
μάχον --- Ἡρακλέος Ρ. 10. 8. 

"Ἀριστομένης) βοπ οἱ Χοπατκοβ, οἱ Αἰρίπα, 
νἱςἴογ ἰῃ Ῥγείδη τεϑεϊ πρς 446 Β, (. 

Πυθιόνικον τιμὰν ᾿Αριστομένει δέκευ Ῥ. 

8. ὅ. ὦ'Αριστόμενες Ῥ. 8. 80. 
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ἄριστος) δεεί, [ἐη6ε! 

᾿Αρκᾶἄδία] Ανοαδία 

"Αρκᾶς] Ανεαάίαη 

"Αρκεσίλας 

ἂριστόπονος, -ον] ἀοίηρ εχοεϊϊδη! νὰ 
ἀριστοπόνοις χερσὶ Ο. 7. δ1. 

ἀριστόποσις) οὐδὦ δε ποδῖεςε οἱ διμσδα, δ, 
γιοϑὶ ποδῖν ὠεά [ὴ Ιὲ βασίλειαν ’᾿Ολυμ- 

πίων νύμφαν ἀριστόποσιν ἱ. 6. στα 
Πα. 21. 4, 12, 80, 28. 

ἄριστον μὲν ὕδωρ 
Ο. 1. 1. νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος Ο. 13. 48. 

τὸ πλουτεῖν δὲ σὺν τύχᾳ πότμου σοφίας 
ἄριστον ἰς ἐλε δε! ῥαγί οἱ (ῥοείἐο) ιυἱφξάοηι 

Ῥ. 2. δ6. ἄριστος εὐφροσύνα πόνων 
κεκριμένων ἰατρός Ν. 4. 1. ἔβλαστεν δ᾽ 
υἱὸς Οἰνώνας βασιλεὺς χειρὶ καὶ βουλαῖς 
ἄριστος Ν. 8. 8. προμάχων ἀν᾽ ὅμιλον, 
ἔνθ᾽ ἄριστοι ἔσχον πολέμοιο νεῖκος Ι. 7. 88. 

ἀνδρῶν δικαίων Χρόνος σωτὴρ ἄριστος 
ἔγ. 169, 

᾿Ἀριστοτέλης] 4150 ςαἸ!εὰ Βαξῖοβ, ἰουπᾶογ 
οἵ Ογσεῶα. ἄνδρες --- τοὺς ᾿Αριστοτέλης 

ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς Ρ. ὅ. 87. 
ἀριστοτέχ'νας] οἱ τμνραςοῖηρ 11} 

Δωδωναῖε μεγασϑενὲς ἀριστότεχνα πάτερ 
Ζευβ ἐγ. 67. 2. 

᾿Ἀριστοφάνης] ἰαΐμος οὐ Ατβεοκ)εί 445. 
παῖς ᾿Αριστοφάνεος (Μοσιπιβεῃ: κάνονς, 

τάνευς οοἀά.) Ν. 8. 20. 
ἐλθόντ’ ᾿Αρκαδίας 

ἀπὸ δειρᾶν καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν 
Ο. 8. 27. Ἑρμᾶν --- ὃς ἀγῶνας ἔχει 

μοῖράν τ᾽ ἀέθλων ᾿Αρκαδίαν τ᾽ εὐάνορα 
τιμᾷ Ο. 6. 80. μάτερ᾽ εὐμήλοιο λείποντ᾽ 

"Ἀρκαδίας ϑεγταρβαῖοβ Ο. 6. 100. ὃ τ’ ἐν 

ἤΑργει χαλκὸς ἔγνω νιν, τά τ᾽ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ 
ἔργα καὶ Θήβαις (Ὀτοηζο οὈ͵εοῖθ σγεγα 

βίνεη 88 ὑγίζεϑ ἰῃ Ασοδάϊδῃ ρϑιηςβ, ν. 

Ν. 10. 46) Ο. 7. 88. ἐλθόντος γὰρ εὐνάσθη 
ξένου λέκτροισιν ἀπ᾽ ᾿Αρκαδίας ἱ. 6. 

ΙΒοθγβ, βοὴ οἱ ΕἸαΐοβ Ῥ. 8. 26. ὦ Πάν, 
᾿Αρκαδίας μεδέων ἐς. ϑῦ. 1. τοϑξ., ν. 1τ. 261. 

(ΑἸπυτος)ὸς ἀνδρῶν 

᾿Αρκάδων ἄνασσε Φαισάνᾳ Ο. 6. 84. 

ὅσα τ᾽ ᾿Αρκἀσιντάνάσσων μαρτυρήσει Λυ- 
καίον βωμὸς ἄναξ (᾿Αρκάσι βάσσαις οοαϊ. 
Βεγρῖο: Ἰοουβ πο 838ηδῖυ8) Ο. 18. 107. Ῥτὸ 

505. οἱ δ᾽ ᾿Αρκάδες Ο. 9. θ8. 
"Αρκεσίλας] α. Αγ κεείϊας ἸΝ, βοη οἱ Βαϊῖοβ 

ΙΝ, πᾷ οὐ ὄνσεης, νἱοῖοσ ἴω Ῥγιίδη 



ἀρκέω 

οδατίοῖ τὰςς 4602 Β. (. κωμάζοντι σὺν 

᾿Αρκεσίλᾳ Ῥ. 4. 2. παισὶ τούτοις ὄγδοον 
θάλλει μέρος ᾿Αρκεσίλας (ὄγδοος γὰρ 
᾿Αρκεσίλαος ἀπὸ Βάττου τοῦ πρώτου. 
Σ.) Ῥ. 4. θδ. ὦ ’᾿Αρκεσίλα Ῥ. 4. 260. 
᾿Αρκεσίλα Ρ. 4. 298. ὦ θεόμορ᾽ ᾿Αρκεσίλα 

Ρ. 8. δ. ἀκούοντί ποι --- σφὸν ὄλβον υἱῷ 

τε κοινὰν χάριν ἔνδικόν τ’ ᾿Αρκεσίλᾳ 

(ϑίορβαπυβ; -ἰλα οοἀά.: 8ς. [Ὡς ἀεαὰ 

Κίῃμ5 οἱ Ογτεπο) Ρ. ὅ. 103. δ. Ατκεβὶϊαβ 

1ΔΊΠΟΣ οἱ Αὐϑίδρογαβ οἱ Τεηβάοϑ. 

ἄνδρα δ΄’ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ ᾿Αρκε- 
σίλαν (ν. 1. ᾿Αγησίλαν υπὰς ᾿Αγεσίλαν 
οοηΐ, Μ445) Ν. 11. 11. 

ἀρκέω] ἃ. αςςἰς,, λεὶρ ς. ἀαϊ. εἰ δέ τις 

ἀρκέων φίλοις ἐχθροῖσι τραχὺς ὑπαντιάζει 
Πα. 2.31. ΡΒ. φοξῥίοε, δὲ ἐπομρὰ ς. ἀδξ. δὲ 

ἐη]. τὸ μὲν ’᾿Αρχιλόχον μέλος φωνᾶεν 
᾽Ολυμπίᾳ --- ἄρκεσε Κρόνιον παρ᾽ ὄχθον 

ἀγεμονεῦσαι --- ᾿Εφαρμόστῳ Ο. 9. 8. 
δύναμις ἀρκεῖ (ὧν σοι!) 6. . ϑβυρρ. 

5161})) Πα. 16. ὅ. 
ἅρμα] (ἅρμα, ἅρματι, ἅρμα; ἁρμάτων, 

ἅρμασι(ν), ἄρματα) οδανίοι ἅρμα θοὸν 

τάννεν 55. Ῥοδείάοῃ Ο. 8. 49. τίς -- 
ἔλαχε στέφανον χείρεσσι ποσίν τε καὶ 

ἅρματι Ο. 10. 62. εὔδοξον ἅρματι νίκαν 
Ῥ. 6. 17. Νεστόρειον γὰρ ἵππος ἄρμ᾽ 

ἐπέδα Ῥ. 6. 82. τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι 
πάλαι Ρ. 11. 46. ἅρμα δ᾽ ὀτρύνει Χρομίου 
Νεμέα τ᾽ ἔργμασιν νικαφόροις ἐγκώμιον 

ζεῦξαι μέλος Ν. 1. 7. τὸ κρατήσιππον γὰρ 
ἐς ἅρμ’ ἀναβαίνων Ν. 9. 4. νέαισί θ᾽ 
ἑορταῖς ἰσχύος τ᾽ ἀνδρῶν ἁμίλλαις ἄρμασί 
τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν 
(385. "Αδραστος) Ν. 9. 12. ἀλλ᾽ ἐγὼ 

Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ 
γέρας 1. 1. 14. ἄμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνου σεῖ- 

σίχθον᾽ νἱὸν γείτον᾽ ἀμειβομένοις εὐεργέ- 
ταν ἁρμάτων ἱπποδρόμιον κελαδῆσαι 
ἱ. 6. Ῥοβοίάοῃ 1. 3. δ4. ἴστε μὰν Κλεωνύμον 
δόξαν παλαιὰν ἅρμασιν 1. 8. 16. (φάμα) 

ἅ τε κάν γουνοῖς ᾿Αθανᾶν ἅρμα καρύξαισα 
νικᾶν 1. 4. 28. ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ 

καὶ (ὑφ᾽) ἅρμασιν ἵπποι 1. ὅ. δ. ἄρμα 
Θηβαῖον (8ς. ἐξοχώτατόν ἐστι) ἔτ. 106. δ. 

παρὰ Λύδιον ἄρμα πεζὸς οἰχνέων ἐγ. 206. 

72 ἁρμόζω 

ὑφ᾽ ἅρμασιν ἵππος ἔτ. 284. Ρ]. ῥτὸ 5ἰπρ., 

“ἐμὲ δ᾽ ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων 

ἐς λιν "Ὃ. 1. 77. Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινί- 
κον ἅρμασι Ρ. 1. 838. ξεστὸν ὅταν δίφρον 
ἕν θ’ἄρματα πεισιχάλινα καταζευγνύῃ 
σθένος ἵππιον (ἕν τ᾽ ἄρματα ν. 1.) Ρ. 2. 

11. χαμαὶ καταβαὶς ἀφ᾽ ἁρμάτων Ν. 6. δ1. 
ἐπεὶ τετραόροισιν ὧθ᾽ ἁρμάτων ζυγοῖς ἐν 

τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς (ὡς ἐπὶ τῶν 
ἁρμάτων ὁ ῥυμὸς μέσος ἐστίν, οὕτως ὁ 

Σωγένους οἶκος ἐξ ἀμφοτέρων τῶν χεῖ- 

ρῶν - ἔχων τὰ σὰ τεμένη, μέσος ἐστίν. 
Σ.) Ν. 1. 98. πιοεῖ., οδατγίοι οἱ τὴ6. Μυ8658, 

'. 6. βοηρβ, ἔτι γλυκυτέραν κεν ἕλπομαι 
σὺν ἅρματι θοῷ κλείζειν Ο. 1. 110. Θώρα- 
κος, ὅσπερ ἐμὰν ποιπνύων χάριν, τόδ᾽ 

ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων τετράορον Ῥ. 10. 
θὅ. ἔσσνταί τε Μοισαῖον ἅρμα Νικοκλέος 

μνᾶμα πυγμάχον κελαδῆσαι 1. 8. 61. πο] 
τανὸν ἅρμα Μοισαί Πα. 78. 18. 

ἁρμασίδουπος ἡ γίπρίνιρ, οὐδ δε «οὐ ὰ οὐ 
ἐδαγίοίς ἰεβὲ., Ἐππίδί., φγζοόοθ. Ρὶπα., 

16 καὶ ἁρμασιδούπους (8.. καλεῖ ὁ 

Πίνδαρος) τοὺς Ἱππικωτάτονς ἔτ. 17. 

ἁρμᾶτηλάᾶτας) οδλανίοι ἀνίυεν πέφανταί 
θ᾽ ἁρματηλάτας σοφός 5.0. ΑτἸ)ε5:145 Ῥ. ὅ. 

118. 
ἅρμενος] (τπιεὰ. δος. ρατί., ἀραρίσκω 4. ν.) 

πἶιρ, Ῥυόρεν ἃ. ας. ἀδι. 7᾿Απόλ- 

λωνί τε καὶ [--- Ἰἄᾶρμενον (8ο. ὄχημα παιηό- 

νων) τ. 1400. 11. Ρ. ΡῬζοὸ βυῦ5., ἐλίηπρϑε 

Πηρ, δαὶ ἐς ἀῤῥνορνίαίε ᾿Αἴδα τοι 

λάθεται ἄρμενα πράξαις ἀνήρ (εὐτυχήσας 

Σ.) Ο. 8. 13. γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτί- 
ταλλεν ἐν ἀρμένοισι πᾶσι θυμὸν αὔξων 
(Μη ρατοῖ!: πάντα οοαά.) Ν. 8. 88. 

ἁρμόδιος] {εἰπε ἔνθα μοι ἁρμόδιον 
δεῖπνον κεκόσμηται Ν. 1. 21. 

ἁρμόζω] (ἁρμόζω; -οντα, -οισα: ἅρμοζον: 

ἅρμοσαν; -αἱς) 
Ἵ. ττδη8. α. »"αἱολ, {{ὲ οὕτω δ᾽ 

ἐδίδου Λίβυς ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον 
ἄνδρα ἱ. 6. πιατγγὶπρ Ῥ. 9. 117. εἰ γάρ 

σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις ἧβᾳ 
λιπαρῷ τε γήραι διαπλέκοις εὐδαίμον᾽ 

ἐόντα Ν. 1. 98. ἀείσομαι χαίταν στεφά- 

νοισιν ἁρμόζων 1. 7. 89. Ὅ. ανγαηβε, 



ἁρμοῖ 

5εἰ ἴη: ογάδν 

γάμον μιχθέντα κούρᾳ θ᾽ (5ς. ᾿Αφροδίτα) 
Ῥ. 9. 18. ἐξ ἐπέων κελαδεννῶν, τέκτονες 

οἷα σοφοὶ ἅἄρμοσαν εο"προΞςεὰ Ῥ. 8. 114. οἵ 
τε κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναισιν ἄρμοζον στρα- 
τόν Ν. 8. 11. 

2. ἱπίγδῃβ., κε, {4 ας. ἀδῖ. ἐσθὰς -- 

ἁρμόζοισα θαητοῖσι γνίοις Ῥ. 4. 80. 

ξείνι’ ἁρμόζοντα τεύχων μη Ῥ. 4. 129. 

ἁρμοῖ] (ἰοτί. ἁρμῷ 8οτθεμάσπι) αἱ ομζα, 
75 ποὺ ἐλπίσιν ἀθανάταις ἁρμοῖ 

φέρονται (ϑοβπείάἀενίη: ἁρμῶ οεοοἀὰ. 
Ἐππίδιδιι: υπᾶθ βοῦῖρ8. ἁρμῷ εὐά. νυϊξ.: 

τὸ ἁρμῶ ἤγουν ἄρτι, ὃ παρ᾽ ἑτέροις 

ἁρμοῦῖ λέγεται. Ἐυβίαί(ί., τόσοι. Ριπά., 21) 

ἐσ. 10. 

ἁρμονία] 4. "ποάε, κεν οὗ ταυβίς ἐξύφαινε, 
γλυκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, φόρμιγξ, Λυδίᾳ 

σὺν ἁρμονίᾳ μέλος Ν. 4. 46. ἀοιδὰν 

κ[αὶ ἀ)ρμονίαν αὐλίοῖς ἐἸπεφράσίατο ἔτ. 

1400. 2. πιεῖ., ὦναξ, ἑκόντι δ᾽ εὔχο- 
μαι νόῳ κατά τιν᾽ ἁρμονίαν βλέπειν 
ἀμφ’ ἕκαστον ὅσα νέομαι (86π8δ6 δηὰ 

ςοηϑίσιοίίου οὔβουγε: Ῥογθαρβ ἁρμονίαν 

8 ἴῃς οδ]εοὶ οἱ καταβλέπειν; ν. Βυτίοῃ, 
1841., Ὑπυμηπιοτ, 245, Α σππεϊδροσίοϑὶ 
5618 86018 ἴο Ὀ6 Ὡδοοββατυ) Ρ, 8. 68. 

Ῥ. ρῥῖὸο μΡεοῖβ., αγρμιοπία, ἀδυρβίοσ οἱ 

Ασεβ δπὰ Αρῃτζοαϊίΐε, νἱς οὐ Καάπιοβ. 

Αρμονίαν γᾷμεν βοῶπιν (Ξς. Κάδμος) Ῥ. 
8. 91. ὦ παῖδες ᾿Αρμονίας [πο δηὰ Θεπιεὶς 

Ῥ. 1]. 7. γάμον λευκωλένου ἹΑρμονίας 
ὑμνήσομεν; τ. 20. θΘ. Ἰἔνθα ποθ’ ἱἌρμο- 
νίαν [φ)άμα --- Κάδμον ὑψη[λαῇς πραπί- 

δεσίσι λαχεῖν Δ. 2. 27. 
ἄρνυμαι} (ίυϊ. ἀρέομαι σου. Τλαινε8: δου. 

ἄρηται; ἀρέσθαι; ἀρομένῳ οοπὶ.: οἵ. 
ἀείρω) ὡὲπ, ρα! πολλοὶ δὲ διδακταῖς 
ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος ὥρουσαν ἀρέσθαι 
(ν. 1. (ἀν)ελέσθαι) Ο. 9. 102. ἀρέομαι 

πὰρ μὲν Σαλαμῖνος ᾿Αθαναίων χάριν 
(θαινε68: αἱρέομαι οοἀ ἃ.) Ῥ, 1. 7ὅ. τόλμαν 

τε καλῶν ἀρομένῳ σύνεσιν οὐκ ἀποβλάπτει 

φρενῶν (8ς. Μοῖρα) Ν. 7. δὅ9. εἰ γὰρ ἅμα 
κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος 

Ν, 9. 46. ὃς δ’ ἀμφ᾽ ἀέθλοις ἢ πολεμίζων 

ἄρηται κῦδος ἁβρόν 1. 1. δ0. 

ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε ἀρότας] ρῥ]οιρέπιαν 

ἄροτρον] ρίσιρὰ 

ἀρόω] ῥίοιμρὰ 

ἁρπάζω 

μισθὸς γὰρ ἄλλοις 
ἄλλος ἐπ᾽ ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς, 

μηλοβότᾳ τ᾽ ἀρότᾳ τ’ ὀρνιχολόχῳ 1. 1. 48. 
ταςὶ., Πιερίδων ἀρόταις δυνατοὶ παρέχειν 
πολὺν ὕμνον ἀγερώχων ἐργμάτων ἕνεκεν 
8ς. φοςῖ5 Ν, θ. 82. 

ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις 

ἄροτ'ρον σκίμψατο Ρ. 4. 224. σπασσάμε- 
νος δ᾽ ἄρδτρον Ῥ. 4. 284. ἐν δ᾽ ἀρότρῳ 

βοῦς ἔτ. 284. 2. 

ἄρουρα] (-α, -ας, -αν; -αι, -αις, «αἱσι(ν)) 
ἃ. 5οἱἹ, εαγίλ Τὶ. μειάς “ἂν δ’ εὐθὺς 

ἁρπάξαις ἀρούρας δεξιτερᾷ προτυχὸν 
ξένιον μάστευε δοῦναι (-- βώλακα ν. 

817) Ρ. 4. 84. τεκμαίρει καί νυν ᾿Αλκιμίδας 
τὸ συγγενὲς ἰδεῖν ἄγχι καρποφόροις 
ἀρούραισιν Ν. 0. 9. ἐν σχερῷ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν 
μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι Ν. 11. 39. 
εἰ καί τι Διωνύσον ἄροί[νρ]α φέρει βιόδω- 

ρον ἀμαχανίας ἄκος Πα. 4. 28. » 
ΒοΏΘΓΑΙν, ἰαπάς, ἐτίαϊες εὔφρων ἄρου- 

ραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ 

γένει ἰ. 6. ἴῃε Ἰαπὰ οὐ ΑΚγαραβ ΟἹ. 2. 14. 
ὁμιλέων παρ᾽ οἰκείαις ἀρούραις Ο. 12. 19. 

καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς σπέρμ᾽ ἀρούραις του- 

τάκις ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο 
μοιρίδιον ἄμαρ ἢ νύκτες (Ηεγιδηη: 
καισι οοἀά.) Ῥ. 4. 2δδ. ἐν ἀφνεαῖς ἀρού- 
ραισι Πυλάδα νικῶν ξένου Λάκωνος 
᾽Ορέστα (ἐν τοῖς Πυθίοις. Σ.) Ῥ. 11. 18. 
Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε, φίλαν 

ξένων ἄρουραν Αἰρὶπα Ν, ὅ. 8. γαρύσο- 
μαι --- τὰν ᾿Ασωποδώρον πατρὸς αἶσαν 
᾿Ερχομενοῖό τε πατρῴαν ἄρουραν [. 1. 86. 

ἔιδεν οὔτε πατρωίαις ἐν ἀρούζραις] ἵππους 
Μυρμιδόνων ἰπ Ῥπεδίαᾳ Πα. 6. 100. ς 

πιεΐ. ἦ γὰρ ἑλικώπιδος ᾿Αφροδίτας ἄρου- 

ρὰν ἣ Χαρίτων ἀναπολίζομεν Ρ. 6. ἃ. 
Μοίσαισί τ᾽ ἔδωκ᾽ ἀρόσαι 

(τουτέστι τοὺς στεφάνους διὰ τὸν ὕμνον. 

Σ.) Ν. 10. 260. 
ἁρπάζω) (αος. ἁρπᾶσ(ε); ἁρπάξαισα, -αντες: 

Ῥᾶ38. ἁρπαζομένων) :εἰξξα φθέγξομαι --- 
τότ᾽ ᾿Αγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι 5ς. σὲ Ο. 
1. 40. παῖδ᾽ ἐκ νεκροῦ ἄρπασε (8ς. ᾿Απόλ- 
λων) Ρ. 8. 44. Κυράνας" τὰν ὁ χαιτάεις 
ἀνεμοσφαράγων ἐκ Παλίου κόλπων ποτὲ 



ἁρπᾶλέος 74 

Λατοίδας ἄρπασ᾽ (Ττῖο] : ἅἄρπασεν ςοἀὰ.) 

Ρ, 9. 6. ἔνθεν ἁρπάξαντες ἄγαλμ᾽ ᾿Αἰδα 
Ν. 10. 67. ᾿Πνὼ δ’ ἐκ πυίρ --- ἁρπά]ξαισαί 

(ϑὰΡΡ. [οδεϊ: 5.0. Μελικέρταν) Θρ. 4. 8. 

γ]ὰρ ἁρπαζομένων τεθνάμεν[Σ2 ---Ἱμάτων 
ἢ κακὸν ἔμμεναι (χρημάτων 6. 85. ΞΌΡΡ. 
1.061) ἐσ. 169. 106. ἰπ {ἐπιαοϑὶβ, ἂν δ᾽ 

εὐθὺς ἁρπάξαις ν. ἀναρπάζω Ρ. 4. 84. 

ἁρπᾶλέος] ἰο δὲ εαξενὶν Ξεἰχεά, οουείεά οἴκοι 

δὲ πρόσθεν ἁρπαλέαν δόσιν πενταεθλίον 
σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς ἐπάγαγες Ρ. 8. θδ. τῶν 

δ᾽ ἕκαστος ὀρούει, τυχών κεν ἁρπαλέαν 
σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ ποδός Ρ. 10. 62. 

ἄρρηκτος] ὑπΌγεδ Κα ]ο, ἐ. 6. δαγαν, οἰομέ 

“τὸν μὲν (Ξς. Αἴαντα) ἄρρηκτον φνάν, 
ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν περιπλανᾶται 

θηρός ἩογΆΚ]68 ΒρΟΔΚΒ 1. 0. 47. 

"Αρσϊνόα] πῦτβο οἱ Οτεβίεβ. "Ὀρέστα" 
τὸν δὴ φονευομένου πατρὸς ᾿Αρσινόα 
Κλυταιμήστρας χειρῶν ὕπο κρατερᾶν ἐκ 
δόλον τροφὸς ἄνελε δυσπενθέος Ρ. 11. 17. 

[ἀρτεμία ν. ἀτρεμία] 
Ἄρτεμις} (-ις, -ἰδος, -ἰν)ὶ ἀδυρμίεσ οὐ 1 εἴο 

δηὰ ΖὝυβ, ΜΟΥ ρΡΡΕά 68Ρ. ἰῃ Ὠεῖοβ δῃμὰ 

Οτιυρία. ᾽Ορτυγίαν --- ποταμίας 

ἔδος ᾿Αρτέμιδος (᾿Αλφειώσας ᾿Αρτέμιδος 
ἐκεῖ φασιν εἶναι ἱερόν, ἣν νῦν ποταμίαν 
εἶπεν. Σ.)) Ῥ. 2. 7. (Κορωνίς) δαμεῖσα 

χρυσέοις τόξοισιν ὑπ᾽ ᾿Αρτέμιδος Ρ. 8. 10. 

“Τιτυὸν βέλος ᾿Αρτέμιδος θήρευσε κραϊπ- 
νόν᾽᾿ Ῥ. 4. 90. ᾿᾽Ορτυγία, δέμνιον ᾿Αρτέμι- 

δος, Δάλον κασιγνήτα Ν. 1. 8. "Ἄρτεμις τε 
καὶ θρασεῖ᾽ ᾿Αθάνα Ν. 8. 60. "Αρτεμιν 

Πα. 4. 1. ῥίμφα δ᾽ εἶσιν Ἄρτεμις οἰοσπόλας 
ζεύξαισ᾽ ἐν ὀργαῖς Βακχίαις φῦλον λεόν- 
τῶν Δ. ὃ. 19. 

ἄρτι] ἰαἰεῖν, ἱ. ε. 7.5} ποιυ “σὸν δ᾽ ἄνθος 

ἦβας ἄρτι κυμαίνει" Ῥ, 4. 168. 

ἀρτϊεπής] εἰεαν «ῥεαλίηρ, ἀντεφθέγξατο 
δ᾽ ἀρτιεπὴς πατρία ὄσσα Ο. 6. 61. πολλὰ 
μὲν ἀρτιεπὴς γλῶσσά μοι τοξεύματ᾽ ἔχει 
περὶ κείνων κελαδέσαι 1. δ. 46. 

ἄρτῖος} ῥγόρεν, γἱρὶμ Ἱέρων --- ἄρτια 

μηδόμενος Ο. 6. 94. 

ἀρχά] (ἀρχά, -ἄς, -ᾷ, -ἄν, -ἀ; -αἱ, -αἷς) α. 
ἀἰηράοηι, γεαὶνε τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς 

ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἐχθρᾷ 

ἀρχαῖος 

λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ ἱ. 6. Βοτα οπ εδτία 

Ο. 2. 68. ἐξεύχετ᾽ ἐν ἄστει Πειράνας 
σφετέρου πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον 
ἕμμεν καὶ μέγαρον Ο. 18. 61. [ν. ἀρχαῖος 
Ῥ. 4. 106.) Ἐ. δερίπηΐη ἐθελήσω 

τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμον ξυνὸν 
ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον Ο. 7. 20. 

ἀρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι καί νυν --- 
κελαδησόμεθα ἐγαείηρ ἐπε φαγί δεν ογὶρίης οἵ 

τῆς ΟΙγπρὶς 4εϑενα! Ο. 10, 78, μελιγά- 

ρνες ὕμνοι ὑστέρων ἀρχὰ λόγων τέλλεται 
(ἀρχαί ν. 1.) Ο. 11. δ. (φόρμιγξ)" τᾶς 

ἀκούει μὲν βάσις, ἀγλαίας ἀρχά Ρ. 1. 2. 

τίς γὰρ ἀρχὰ δέξατο ναυτιλίας; (8ς. τοὺς 
᾿Αργοναύτας) Ῥ. 4. 10. πάντα λόγον 
θέμενος σπουδαῖον ἐξ ἀρχᾶς Ρ. 4. 182. 

τελέαν δ᾽ ἔχει δόξαν ἀπ᾽ ἀρχᾶς Ρ. 8. 26. 
"Ἄπολλον, γλυκὺ δ’ ἀνθρώπων τέλος 
ἀρχά τε δαίμονος ὀρνύντος αὔξεται Ρ. 
10. 10. ἀρχαὶ δὲ (8. τοῦ ὕμνον) βέβληνται 
θεῶν κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς 
Ν. 1. 8. ἣ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις 
ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; Πα. 9. 20. 
θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχὰν ἕκαστον ἐν 
πρᾶγος ἔτ. 1088. 1. με --- τοιάνδε μελίφρο- 

νος ἀρχὰν εὑρόμενον σκολίον ἔτ. 122. 14. 
οἶδε μὲν βίον τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον 
ἀρχάν 56. (Ὡς ἱπὶαϊς ἴθ τὰς ἘΕΠουβι ἴδῃ 
τηγβίοσιο ἴσ. 187. 2. ἀρχὰ μεγάλας 

ἀρετᾶς, ὥνασσ᾽ ᾿Αλάθεια ἱ. 6. Ὀαϑἰ8 ἔτ. 

206. 1. ἀρχᾶθεν: ἐ» 1}:6 δερίπηίηρ, οὐ 

οἷά πρόγονοι, ἀρχᾶθεν ᾿Ιαπετονίδος 
φύτλας κοῦροι κορᾶν Ο. 9. δ6. τοὶ μὲν ὧν 

Θήβαισι τιμάεντες ἀρχᾶθεν Ι. 4. 7. 

ἀρχᾶγέτας) [σεπάεν οἱ α οοἷοηγ Τλαπο- 

λέμῳ --- Τιρυνθίων ἀρχαγέτᾳ 8ς. ἱπ {86 
οοἰοηϊζαξίοη οὐ Ἐποάς8 Ο. 7. 78. ὁ δ᾽ 
ἀρχαγέτας ἔδωκ᾽ ᾿Απόλλων (ὁ ᾿Απόλλων 
ἔχρησεν οἰκίσαι τὴν Κυρήνην. Σ.) Ρ. ὅ. 

600. ἀρχαγέτᾳ τε [Δ)]άλου πίθετο ἱ. 6. 
Ἄροϊ]ο ἐγ. 14θα. δ8 (82). 

ἀρχαῖος (σοπιρ. ἀρχαιέστερον)͵)͵ Δἃἅ. 

αηοίδη!, οἱ ἀποίδηί {ἰπιδς γνῶναί τ’ 

ἔπειτ᾽ ἀρχαῖον ὄνειδος --- εἰ φεύγομεν, 

Βοιωτίαν ὗν Ο. 6. 89. ἀρχαίῳ σάματι 
Ο. 10. 24. "ἀρχαίαν κομίζων πατρὸς 

ἐμοῦ --- τιμάν'" (ἀρχὰν ἀγκομίζων σοπὶ. 



ἀρχεδίκας 

ΟΒδοσὶβϑ) Ῥ. 4. 106. ἀρχαῖον ὀτρύνων 
λόγον Ν. 1. 84. ἀρχαῖαι δ᾽ ἀρεταὶ ἀμφέ- 
ροντ᾽ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σθένος 
Ν. 11. 37. νῦν δ᾽ αὖτις ἀρχαίας ἐπέβασε 

Πότμος συγγενὴς εὐαμερίας ;. 1. 89. [μὴ 
πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀρχαῖον 
λόγον (οοὐά.: ἀχρεῖον Βοσροκῃ, εἀά. 
νῸ].) ἐγ. 180. 1.1 πατρίδ᾽ ἀρχαίαν ἐς. 

218. 6. Ρ. ἐπ αποίεηΐ ἐΐηιος, οὐ οἷά 
πολλὰ δ᾽ ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον 

Ὧραι πολνάνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαθ᾽ 
Ο. 18. 17. τὸν δ᾽ ἐν Οὐλύμπῳ φάτναι 
Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκονται Ο. 18. 82, Θέ- 
μῖν --- Μοῖραι --- ἄγον Οὐλύμπου λιπα- 
ρὰν καθ’ ὁδὸν σωτῆρος ἀρχαίαν ἄλοχον 
Διὸς ἔμμεν ἐς. 80. ὅ. ς. ἀρχαιέστερον 
ἐγ. 48. 

ἀρχεδίκας) ἰερίϊμαι!ς γεΐδν “πεύθομαι 
γάρ νιν Πελίαν --- ἀμετέρων ἀποσυλᾶσαι 
βιαίως ἀρχεδικᾶν τοκέων᾽" Ρ. 4. 110. 

ἀρχέπολις] {. δἀ)., γε έηρ δὲ οἷν "ἔνθα 
νιν (ΞΞ- Κυράναν) ἀρχέπολιν θήσεις" Ρ. 

9. δ4. 
’᾿Αρχέστρᾶτος) ἰδἕῃεοτ οἱ Ηδρεβίἀαπιοβ οἱ 

Τοκτχοὶ. τὸν ᾿Ολυμπιονίκαν ἀνάγνωτέ 

μοι ᾿Αρχεστράτου παῖδα Ο. 10. 2. παῖδ᾽ 

ἐρατὸν δ᾽ ᾿Αρχεστράτον Ο. 10. 99. 
᾿Αρχεστράτουν παῖ --- ᾿Αγησίδαμε Ο. 

11. 11. 
"Αρχίλοχος)] ἴδε ἱγτὶς ροεῖ οἱ Ῥᾶτοβ. 

τὸ μὲν ᾿Αρχιλόχον μέλος φωνᾶεν ᾿Ολυμ- 

πίᾳ, καλλίνικος ὁ τριπλόος κεχλαδώς 

ἰ. ς. πἰ8 Ἡγτὴπ ἴο Ἡδθγα 69, βιης δέζεσ δὴ 

διδ)εῖθ᾽ 8 νἱοίοτγ Ο. 9. 1. εἶδον --- ψογε- 
ρὸν ᾿Αρχίλοχον βαρυλόγοις ἔχθεσιν τπαι- 

νόμενον Ῥ. ὃ. δὅ. 

ἀρχός] ἱεαάεν, γιοῦ αἰετὸς --- ἀρχὸς 

οἰωνῶν Ρ. 1. 1. οἷα Συρακοσίων ἀρχῷ 
δαμασθέντες πάθον ἱ. ο. Ηΐετοη Ρ. 1. 78. 

ἀρχὸς ἐν πρύμνᾳ ]45οῃ Ῥ. 4. 194. ἀρχοὶ 
δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἔσαν Ταλαοῦ παῖδες 8.. τοῦ 
ἔΑργους Ν. 9. 14. ἀρχὸν οἰωνῶν μέγαν 
αἰετόν 1. 6. ὕ0. ὁ γενέθλιος ἀκτίνων 

πατήρ, πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππων 
πιαδίεν 80. Ἠο6]1ο5 Ο. 7. 71. 

ἄρχω] (ἄρχει; ἄρχε; ἄρχειν: ἱπιρέ. ἄρχε: 
δοτ. ἄρξαι: τηοά, ἄρχονται; ἀρχομένου, 
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ἀρωγός] τμοοομγίνιρ ς. ἀξ, 

ἄς] υυλέϊε 

ἃς 

-μενοι, -μένοις, -μεναι: υξ, ἄρξεται ἀυῦ.: 

ἐγαρέ. ἄρχετο: δος. ἄρξατο.) 
1. αοῖ,, γμΐε ἃ. 809. ἄς Οἰνόμαος 

ἄρχε Ο. 10. 51. Ὁ. ς. ἀκὲ. ἤθελον 

Χίρωνά κε --- ζώειν βάσσαισί τ’ ἄρχειν 
Παλίου Ρ. 83. 4. ς. α. βεη. “βασι- 

λεύς, ὅστις ἄρχει ναός" 1480η Ῥ. 4. 280. 
[᾿Ελέλιχθον, ἄρχεις ὃς ἱππιᾶν ἐσόδων 

(οοπὶ. Βοντα: ὀργαῖς πάσαις ὃς ἱππείαν 

ἔσοδον ςοἀά.) Ρ. 6. δ0.1 

2. δεῖ. ἀπὰ πιεὰᾶ,, δερὶπ ἃ. 803. 

ἀρχομένου δ᾽ ἔργον πρόσωπον χρὴ 
θέμεν τηλαυγές Ο. 6. 8. “μα πρώτοις 

ἄρξεται᾽’᾽ (οοἀά.: ῥάξεται οοπὶ. ὙΥΊ!.: 

Ἰος. 5803Ρ., οἵ. νοῦ ἄος ΜΌΝ, Μ. Η., 1904, 
801.) Ο. 8. 4δ. καὶ πόθεν ἀθανίάτων 

ἔρις ἄρξατο (βϑὰρρ. Βυτγ) Πα. 6. δ0. τί 
κάλλιον ἀρχομένοις ἣ καταπανομένοισιν ἢ 

βαθύζωνόν τε Λατὼ --- ἀεῖσαι; (ν. 1. 
-ομένοισιν) τ. 898. 1. Ῥ. ο. δςο. 

ἄρχε δ’ οὐρανοῦ πολννεφέλα κρέοντι, 
θύγατερ, δόκιμον ὕμνον Ν. 8. 10. ς.ς. 

δε. “φιλίων δ᾽ ἐπέων ἄρχετο᾽᾽ (ν. ]. 
ἄρχεται.) Ρ. 4. 80. ὅθεν περ καὶ ᾿Ομηρίδαι 

ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ᾽ ἀοιδοὶ ἄρχονται, 

Διὸς ἐκ προοιμίου Ν. 2. 8. βουβόται τόθι 

πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται Δωδώναθεν 
ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ιόνιον πόρον Ν. 4. δὅ8. αἱ 

δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι 

σεμνὰν Θέτιν (Ξς. Μοῖσαι) Ν. δ. 28. 

[ὅτε Λαομέδοντι πεπρωμένοι᾽ ἤρχετο μό- 
ροιῖο κάρνυξ (εχροοίε8 ἄρχ-, 51611: ὃ ὠσς α 

δερίηπΐηρ [ονὴ ἔτ. 1404. 67 (41). ν. ἔρχο- 

μαι) ἃ. ο. ἀαΐῖ,, δερὶπ ὠμὰ τὸν μὲν 

ἐν ῥινῷ λέοντος στάντα κελήσατο νεκτα- 
ρέαις σπονδαῖσιν ἄρξαι καρτεραίχμαν 

᾿Αμφιτρυωνιάδαν 1. 6. 87. ς. δερίη, 

βίαν Ὡβοη ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι 
πρώτα χάρις ἐς πλόον ἀρχομένοις πομ- 

παῖον ἐλθεῖν οὖρον (ν. 1]. ἐρχομένοις) Ῥ. 

1.834. {. ἔταξ. Ἰάρχομ[ Πα. 718. 8. 

Θέρσαν- 
δρος --- ̓ Αδραστιδᾶν θάλος ἀρωγὸν δόμοις 

Ο. 2. 46. 
πρόσθε γὰρ νώννυμνος ἄς 

Οἰνόμαος ἄρχε, βρέχετο πολλᾷ νιφάδι 
Ο. 10. 61. [ἄς (ςοπὶ. 6-ἃ2: τᾶς ΠῚ Πα. 



ἄσβεστος, ον 

78. δ0]. [ἄς Ἰοκῖε ννῈ.: ἃς Ο-Ἡ. Πα. 
12. 20] 

ἄσβεστος, ον] ἱνδχ νιρμέςλαδὶς τας. διὰ 

πόντον βέβακεν ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν 
ἄσβεστος αἰεί !. 4. 42, 

ἀσθενής] ε«ἐολίγ, υεαὶλ ἀσθενεῖ μὲν χρωτὶ 
βαίνων 80. ῬΒΙοϊεοῖο8 Ῥ, 1. δῦ. 

ἄσθμα] ἰαδοιινεὰ δγεαίδίης καί μιν οὕπω 

τεθναότ᾽, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοὰς 
ἕκιχεν Ν. 10. 14. 

ἀσθμαίνω] "αν, ξαοΡ σώματα δὲ παρὰ 
Κρονίδαν Κέντανρον ἀσθμαίνοντα κόμιζεν 
(ν. 1. σώματι, υη46 σώματι --- ἀσθμαίνοντι 

ςοηὶ, Ττίς.: ἱ. 6. ἘΠοβ6 οἱ ἔς νυ] δυΐπια]8 

Ὠς 5]: ν) Ν. 8. 48. 

"Δσία) Αεία ἱ. ς. Αβἰα υὐἱποσ. "Ασίας 

εὐρυχόρου τρίπολιν νᾶσον πέλας ἐμβόλῳ 
ναίοντας ἱ. ς. ἱθ ἘΒοάο8 Ο. 7. 18. 

ἀσκέω] λοποιγν Αἴγιναν --- ἔνθα Σώτειρα 
Διὸς ξενίου πάρεδρος ἀσκεῖται Θέμις ἔξοχ᾽ 
ἀνθρώπων Ο. 8. 22. τὸν δ᾽ ἀμφέποντ᾽ 
αἰεὶ φρασὶν δαίμον᾽ ἀσκήσω Ῥ, 8. 109. 
καὶ ξενίου Διὸς ἀσκεῖται θέμις αἰενάοις ἐν 
τραπέζαις Ν, 11, 8. 

᾿Ασκλᾶπιός, ᾿Ασκληπιός) δοπ οἱ Αρο]]ο 
διὰ Κοσγοηΐίβ. τέκτονα νωδυνίας ἥμερον 

γυιαρκέος ᾿Ασκλαπιόν Ρ. 8. θ. βαϑυμῆτα 
Χίρων τράφε λιθίνῳ "Ιάσον᾽ ἔνδον τέγει 
καὶ ἔπειτεν ᾿Ασκληπιόν (᾿Ασκλαπιόν εοπΐ. 
Θ."γ.) Ν. 8. δ4. 

ἀσκός] «ἀἱη δαῦ ἀσκὸς δ᾽ οὔτε τις ἀμφο- 
ρεὺς ἐλίννεν δόμοις “ἐς. 104. 4." 

ἅσμενος] εἰαὰ ἐπιχώριον μάντιν ἄσμενος 
εὗρεν Ο. 18. 14. 

[ἄσσον ςοηϊ. Μοπιχηβεη: ἀνάσσων εοἀά. 
Ο. 18. 101. 

ἄσοφος] μπυΐξα τὸ πόρσω δ᾽ ἐστὶ σοφοῖς 
ἄβατον κἀσόφοις Ο. 8. 46. 

ἀσπάζομαι] «αἰτίε, ργεί (κάρνκες) ἀδνπ- 
νόῳ τέ νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ χρυσέας ἐν 
γούνασιν πίτνοντα Νίκας 1. 2. 26. 

ἀσπὶδόδουπος} ιυἱὴ νἱηρίὶηρ τπϊοϊας ἕν 
τ᾽ ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις 
1.1. 23. 

ἀσπίς] «λιεἰά “θαέομαι σαφὲς δράκοντα 
ποικίλον αἰθᾶς ᾿Αλκμᾶν’ ἐπ’ ἀσπίδος 
νωμῶντα "Ῥ. 8. 46. 

ἀστός 

ᾷσσω) ν. ἀίσσω. 

"Αστερία) εἰδίες οἱ 1εἴο, ἀδυραίος οἱ 
Κοῖοβ δπά Ῥμοεῦς; ἃ Τίϊδη ρυτβυεὰ ὮΓῪ 

᾿ Ζρυδθ δηά τυτποᾶ ἱπίο ἴδε ἰ8]λπὰ οὗ 

Ῥεῖοβ. ἔσχον Δᾶλον, ἐπεί σφιν ᾿Απόλ- 

᾿ λὼν δῶκεν ὁ χρυσοκόμας ᾿Αστερίας δέμας 

οἰκεῖν (ν. ἄστρον) Πα. ὅ. 42. 

ἀστεροπά] ἰἰρλιπῖης 6.0} οὐδὲ Κρονίων 
ἀστεροπὰν ἐλελίξαις οἴκοθεν μαργουμένους 
στείχειν ἐπώτρυν᾽ Ν. 9. 19. 

ἀστήρ] «ἰαγ ἀστέρος οὐρανίου φαμὶ 
τηλαυγέστερον κείνῳ φάος ἐξικόμαν κε 

Ῥ. 8. 18. ὁ μὰν πλοῦτος ---, ἀστὴρ ἀρίζη- 
λος Ο. 2. δ8. 

ἄστός)} (-ὀς, -όν; -οἱ, -ὥν, -οἷς) ({ε"!]σὦ)- 

ΤΙΣ ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον 
ἀστῶν πο Ῥεορὶ]ς οὗ Καιηδσίπα Ο. ὅ. 14. 

ἐπικύρσαις ἀφθόνων ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς 

ἀοιδαῖς Ο. 6. 7. δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν 
καὶ ποτ’ ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων Ο. 7. 90. 

οἶκον ἥμερον ἀστοῖς, ξένοισι δὲ θεράποντα 
Ο. 18. 2. ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν Ῥ, 1. 68. 

ἀστῶν δ’ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει 

Ῥ. 1. 84. ἀδύνατα δ᾽ ἔπος ἐκβαλεῖν κρα- 
ταιὸν ἐν ἀγαθοῖς δόλιον ἀστόν Ρ. 2. 82. 

βασιλεύς, πραὺς ἀστοῖς Ῥ. 8. 71. ξεῖνος 

αἴτ’ ὧν ἀστός Ρ. 4. 78. ἀπαθὴς δ᾽ αὐτὸς 
πρὸς ἀστῶν 8ς. Ατκαβὶϊαβ Ῥ. 4. 297. 
πάσαισι γὰρ πολίεσι λόγος ὁμιλεῖ ᾿Ερεχ- 

θέος ἀστῶν ἱ. ο. οὐ ἔμο ΑἸἰδοηίαπβ Ῥ. 7. 10. 

οὕνεκεν εἰ φίλος ἀστῶν, εἴ τις ἀντάεις, τό 

γ᾽ ἐν ξυνῷ πεποναμένον εὖ μὴ --- κρυτ- 
τέτω Ρ. 9. 93. πόλιός θ᾽ ὑπὲρ φίλας ἀστῶν 
θ’ ὑπὲρ τῶνδ᾽ ἰΐς Αἰριῃηεΐδπβ Ν. 8. 14. 
ἐγὼ δ᾽ ἀστοῖς ἀδὼν καὶ χθονὶ γνῖα καλύ- 
Ψψαι (δο. εὔχομαι) Ν. 8. 88. ἐν λόγοις δ᾽ 
ἀστῶν ἀγαθοῖσιν ἐπαινεῖσθαι χρεών Ν. 
11. 17. αἰδοῖος μὲν ἦν ἀστοῖς ὁμιλεῖν 

Ι. ἃ. 817. ἄξιος εὐλογίαις ἀστῶν μεμίχθαι 

1. 8. 8. δαῖτα πορσύνοντες ἀστοὶ καὶ 

νεόδματα στεφανώματα βωμῶν 1. 4. θ1. 

ἀστῶν γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων 
(ἀπβρ. Ηαδγίυηρ: αὔξων --- ἀστῶν 

ςοὐά.) Ι. 1. 29. λαὸν ἀστῶν Πα. 2. 48. 

Ἰάστοῖσι τεί Πα. 10.18. τὸ κοινόν τις 
ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ τιθεὶς ἔτ. 109. 1. 



ἀστρᾶβἠς 

ἀστρἄβής)] τπειυενυΐηρ, Ξἰεαά ας, Ἕκ- 
τορα --- Τροίας ἄμαχον ἀστραβῆ κίονα 
Ο. 2. 82. 

ἄστρον) (-ον νος., δος.; -α, -οἱξ) οἰαν ἃ. οὗ 

Ἐ86 δυη. μηκέτ᾽ ἀελίου σκόπει ἄλλο 

θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον 
ἐρήμας δι᾽ αἰθέρος (οἔ. Σ, ἔδει γὰρ εἰπεῖν 

ἀστέρα) Ο. 1. 6. ἀκτὶς ἀελίον --- ὦ μᾶτερ 

ὀμμάτων, ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ 

κλειττόμενον (οἴ. Σ. Αταῖ., Ῥδδρη., 11, 

λέγεται δὲ καὶ ὁ ἥλιος ἄστρον ἰδίως παρὰ 
Πινδάρῳ “ἄστρον ὑπέρτατον") Πα. 9. 
2. Ὁ. Ρ]., ςίαγνς ᾿Αοσφόρος θαητὸς ὧς 

ἄστροις ἐν ἄλλοις 1. 4. 24. ἄστρα τε καὶ 
ποταμοὶ καὶ κύματα πόντον τ. 186. 

ς. πχοῖ. τέρας, ἄν τε βροτοὶ Δᾶλον 
κικλήσκοισιν, μάκαρες δ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ 
τηλέφαντον κυανέας χθονὸς ἄστρον ρετ- 
ΔΡ85 ἃ ΡΥ οὐ ἴδ δατὶετ πᾶπὶς οἵ 

οῖοβ, Αϑβίοσία, ἔτ. 88ς. δ. ὦ Διὸς 'Ἕλλαν- 

ίου φαεννὸν ἄστρον Αἰρίπα Πα. 0. 120. 

ἄστυ) (ἄστυ, -εος, -εἰ, -εἶ, -υ; ἄστη, -ἐων) 
οἷν ἀπάτερθε δ᾽ ἔχον διὰ γαῖαν τρίχα 
δασσάμενοι πατρωίαν ἀστέων μοίρας 
(Μείπεκο: μοῖραν οοἀά.: {ἱπάοΒ, 1Δ]γ53058, 

Καιῃγσοθ, ἴὴ6 ἴσος οἱ εβ οὐ Κποαοβ) 

Ο. 7. 76. φέροις δὲ Πρωτογενείας ἄστει 
γλῶσσαν (λέγει δὲ τῆς ᾿Οποῦντος. Σ.) 

Ο. 9. 42. ἐν ἄστεϊ Πειράνας ΙΚοτί πὲ Ο. 18. 

61. “φαμὶ γὰρ --- ᾽Ἐπάφοιο κόραν ἀστέων 
ῥίζαν φυτεύσεσθαι μελησίμβροτον Διὸς ἐν 

"Ἄμμωνος θεμέθλοις᾽" ὄγτεπς Ῥ, 4. 16. 
ἄστυ χρυσοθρόνου διανέμειν θεῖον Κυράνας 

Ῥ. 4. 200. ὁ Βάττου δ᾽ ἕπεται παλαϊὸς 

ὄλβος ἔμπαν τὰ καὶ τὰ νέμων, πύργος 

ἄστεος ὄμμα τε φαεννότατον ξένοισι Ῥ. ὅ. 

δ6. ξένιον ἄστυ κατέδρακεν ΤΙεῦε5 Ν, 4. 
28. πολλὰ δ᾽ Αἰγύπτῳ ἱκατῴκισθεντἄστη 
ταῖς ᾿Επάφου παλάμαις (ἄστη ποπι. εἰ 

ἃςς. ἱπίετρσ. εἀά.) Ν. 10. ὅδ. νικαφορίαις 

γὰρ ὅσαις ἱπποτρόφον ἄστυ τὸ Προίτοιο 
θάλησεν! (Προίτοιο τόδ᾽ ἱπποτρόφον 
ἄστν θάλησεν ΒοεοκῊ: Ατροβ) Ν. 10. 41. 

ξυνὸν ἄστει κόσμον ἑῷ προσάγων Αἰρίὶπα 
1. θ. 03. ᾿ωραί τε Θεμίγονοι [ἐπλάξ)τππον 

ἄστυ Θήβας ἐπῆλθον Πα. 1. 7. τὸ δὲ 

οἴκοθεν ἄστυ καί (πο.) Πα. 4. 82. 

77 "Ἀσωπός 

Ἰᾷάστεϊ κτεάν( Πα. 21. 16. θεοί, πολύβατον 
οἵἴ τ’ ἄστεος ὀμφαλὸν θνόεντ᾽ ἐν ταῖς 

ἱεραῖς ᾿Αθάναις οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ’ 

εὐκλέ᾽ ἀγοράν ἐτ. 78. 8. καὶ λιπαρῷ 
Σμυρναίων ἄστεϊ ἐγ. 204. 

"Αστύδάμεια)] ἀδυρμῖος οἱ Αταγηΐοτ, πιο- 
Ἐδος οὗ ΤΙ ροίοσαο. τὸ δ᾽ Αμυντορίδαι 
ματρόθεν ᾿Αστυδαμείας (80. εὔχονται οἱ 
ἀπὸ Τλαπολέμου) Ο. 7. 24. 

ἀστύὕνομος] αὐὐηιίνηεἰδγεὰ ὃν 1δ6 εἰΐν, ῥωδὶὲς 
ἀγλαίαισιν δ᾽ ἀστυνόμοις ἐπιμεῖξαι λαόν 

Ν. 9. 81. 

ἄσυχ- ν. ἡσυχ-. 

ἀσφᾶλής] :εἐὐινό κασιγνήτα τε βάθρον 
πολίων ἀσφαλὲς Δίκα (Ετ. ϑοδπιίά: 

ἀσφαλής οοἀά.) Ο. 18. θ. πολεμίων καμά- 

τῶν ἐξ ἀμαχάνων διὰ τεὰν δύναμιν δρακεῖσ᾽ 
ἀσφαλές Ρ. ἃ. 20. αἰὼν δ᾽ ἀσφαλὴς Ῥ. 8. 86. 
ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει 

οὐρανός Ν. 6. 8. 
ἀσχολία] ἰαελ οἱ ἰοΐξεγε τὸ τεόν, χρύσ- 

ασπὶι Θήβα, πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτε- 
ρον θήσομαι 1. 1. 2. 

ἄσχολος] οὐδομέ ἰείτιγε εἰμὶ δ’ ἄσχολος 
ἀναθέμεν πᾶσαν μακραγορίαν Ῥ. 8. 29. 

᾿Ασωπίδες] ἀαιρλίενς οἱ τορος χρὴ δ᾽ 
ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις τραφέντα Αἰγίνᾳ 
Χαρίτων ἄωτον προνέμειν, πατρὸς οὕνεκα 
δίδυμαι γένοντο θύγατρες ᾿Ασωπίδων 

ὁπλόταται (Ῥαυν: ᾿Ασωπίδων θ᾽ οοἀά.: 

Θήβη καὶ Αἴγινα αἱ ᾿Ασωποῦ τοῦ Βοιω- 

τιακοῦ ποταμοῦ θυγατέρες. Σ.} 1. 8. 17. 

᾿Ασώπιος] οἱ τορος ὕδατι γὰρ μένοντ᾽ 
ἐπ᾿ ᾿Ασωπίῳ μελιγαρύων τέκτονες κώμων 

νεανίαι (Σ, εὐὰ. ἀΐϑαρτεθ ἂ5 ἴο τ ποῖμεγ 

1818 τίνοσ 8 ἐπε Βοεοϊϊϊδη Αβοροβ οὐ ἰῇ 

Αἰρὶπα) Ν. 3. 4. 

᾿Ασώπιχος] οἱ Οτοβουλομοϑ, βϑοὰ οἱ ΚΙοο- 
ἀαπιαβ, ΟἸγτωρὶς νἱοῖοσ ἴῃ βίδαϊοι. 

Λυδῷ γὰρ ᾿Ασώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέ- 
ταις τ᾽ ἀείδων ἔμολον Ο. 14. 17. 

"Ασωπόδωρος] οἱ Οτομοιλεποβ, αεμετ οὗ 
Ἡετγοάοῖοβ.Ό. γαρύσομαι τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν 
τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν ᾿Ασωποδώρου πα- 
τρὸς αἶσαν 1. 2. 84. 

"Ἀσωπός] α. ἃ Βοεοϊίδη τίνεσ, ἰδίμες οὗ 
Αἰρίηα δπὰ Τμοῦε. ὑδάτεσσι δ᾽ ἐπ᾿ 



ἄτα 

᾿Ασωποῦ ποτ᾽ ἀπὸ προθύρων βαθύκολ- 
πον ἀνερέψατο παρθένον Αἴγιναν (8ς. 

Ζεύς) Πα. 6. 186. Ἰασωποί ῬᾶρΡ. Οχυ. 

1792 (τς. 16. Ῥ. ἃ τίνες Πονίηρ ραϑὲ 

δίεγοη. (τὰ Πύθια) ἅ τε Φοίβῳ θῆκεν 
"Άδραστος ἐπ᾽ ᾿Ασώπον ῥεέθροις ἱ. ο. δὲ 

δίκγοη Ν. 9. 9. 

ἅτα] (-ας, -« ἀυῦν., -αν. ς΄. ἀνάτα) γέ», 
ἄοοηι κόρῳ δ᾽ ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον 

8ς. Τάνταλος Ο. 1. 67. βαθὺν εἰς ὀχετὸν 
ἄτας ἴζοισαν ἐὰν πόλιν {δε εἰξν οὐ Αὐξοα5 

ἀεβισογοὰ ὈΥ Ἠσγακὶοβ Ο. 10. 37. (δόλιος 

ἀστός) σαίνων ποτὶ πάντας ἄταν πάγχυ 

διαπλέκει (Ηογπε: ἀγὰν Βοροκη: ἄγαν 

οοἀά.) Ῥ. 2. 82. φθονεροὶ δ᾽ ἀμύνονται 

ἄτᾳ (ἄτᾳ, ἄτα «ςοἀά.: ἄται Ἡεττηδηῃ: 
ἄτᾳ εχρυηρεῦβ (ἀλλ᾽) αἀά. Βοροκ, 

(τᾶν) ΤΒίογβοι : Ἰοοῦβ οοποϊδπιδῖυ8) Ῥ. 

11. δῦ. φαινομέναν δ᾽ ἄρ᾽ ἐς ἄταν σπεῦδεν 

ὅμιλος ἱκέσθαι Ν. 9. 21. 

"Αταβύριον] τῇς δίρμεθε τυουπίαίη ἴῃ 
ἘΒοάο5, ο ἘΟ86 Ῥ6δὶς ννὰ8 ἃ ἔθιρ]ς ἴο 

Ζευβ, ν. Οοοῖ, Ζεϑυβ, ἡ. 9225, ὦ Ζεῦ 

πάτερ, νώτοισιν ᾿Αταβυρίον μεδέων Ο. 7. 
87. 

(᾿Αταλάντα)] ν. Σ. Δ. 4ε. 

ἀτάλλω] »μνίμνε γλυκεῖά οἵἱἨ ἁ καρδίαν 
ἀτάλλοισα γηροτρόφος συναορεῖ ᾿Ελπίς 
ἐγ. 214. ὃ, 

ἀτἄλός] (ον πατρὶ Σωγένης ἀταλὸν 
ἀμφέπων θυμὸν Ν. 7. 91. 

ἀτάρ] δἀνετθαῖίνο, γεί α.εὔδει δὲ (Ξο. αἰῶνος 
εἴδωλον) πρασσόντων μελέων, ἀτὰρ εὑδό- 

ντεσσιν --- δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν 

χαλεπῶν τε κρίσιν ἔτ. 131 Ὁ. 8. Κύπρῳ, ἔνθα 
Τεῦκρος ἀπάρχει--- ἀτὰρ Αἴας Σαλαμῖν᾽ ἔχει 

Ν. 4. 41. Μολοσσίᾳ δ᾽ ἐμβασίλευεν ὀλίγον 
χρόνον’ ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ 

γέρας Ν. 7. 898. Ὀ. δηβνετίης μέν. 
οἵ μὲν κρίθεν’ ἀτὰρ ᾿Ιάσων αὐτὸς Ρ. 4. 

169. ᾿Απόλλωνι μὲν θ[εῶν) ἀτὰρ ἀνδρῶν 
᾽᾿Εχεκ[ρά)τει 3έτ. 3388. δ. ς. ἀτὰρ --- 

γε. ἀτὰρ λευκωλένῳ γε Ζεὺς πατὴρ 
ἤλυϑεν --- Θυώνᾳ Ρ. 8. 98. 

ἀτάρβακτος, -ον] ἱπίνερίά, ἀαιρηΐοος 
γνώμας ἀταρβάκτοιο Ρ. 4. 84. 

78 ἄτερθε, ἄτερθεν 

ἀταρβής) τρ"αὐγαϊά, [εανῖεςς ἀταρβεῖ 
φρενί Ρ. ὅ. 81. “οἷον ἀταρβεῖ νεῖκος ἄγει 
κεφαλᾷ᾽" Ρ. 9. 31. 

ἀτασθἄλία) ωἱολεάπεςς Ἰλαῶν ξενο- 
δαίκτα βασιλῆος ἀτασϑαλίᾳ κοτέων θαμά 
ς. 1404. δ7 (81). 

ἅτε] ν. ὅς τε. 
ἀτειρής] τενἰνιραϊνεά ἀτειρεῖ σὺν ἀγαθῷ 

Ο. 2. 88. 
ἀτέγιμαρτος) οὗὔξοιεγε, μη ῤνεαϊοίαδὶε τὰ δ᾽ 

εἰς ἐνιαυτὸν ἀτέκ'μαρτον προνοῆσαι Ῥτ. Ρ. 

10. 68. π. Ρὶ. Ῥγο δάν., ἐπὶ μὰν βαίνει τι 

καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος (Ετ. Θομπιρά: 
ἀτέκμαρτον οοἀά.) Ο. 7. 46. 

ἀτελής] ἐπε εοιμαὶ ὄφρα μὴ ταμίᾳ 
Κυράνας ἀτελὴς γένοιτο μαντεύμασιν (ρτ., 

55. ᾿Απόλλων) Ρ. δ. 62. μυριᾶν δ᾽ ἀρετᾶν 

ἀτελεῖ νόῳ γεύεται Ν. 83. 42. ἀτελῆ 
σοφίας καρπὸν δρέπειν (8ς. τοὺς φυσιολο- 

γοῦντας) (τ. 209. 

ἁτενής] εανεεέ φαῖμέν κε γείτον᾽ ἔμμεναι 
νόῳ φιλήσαντ᾽ ἀτενέι γείτονι χάρμα 
πάντων ἐπάξιον Ν. 7. 88. ἡ. 5ἰῃᾷ. Ῥτο 
δάν., γεωϊγ, αδεοϊμίεῖγ, ὑποφάτιες, ὀργαῖς 
ἀτενὲς ἀλωπέκων ἵκελοι Ῥ. 2. 771. 

ἄτερ] ρῬτερ. ς. ρεῆ., ευἱδοι οὐκ ἄτερ 
παίδων σέθεν, ἀλλ᾽ Ο. 8. 46. ἄτερ δ᾽ εὐνᾶς 
ὁμόδαμον κτισσάσθαν --- γόνον Ο. 9. 44. 
καλὰ ἔρξαις ἀοιδᾶς ἄτερ Ο. 10. 91. οὐδὲ 

γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρα- 
νέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας Ο. 14. 8. 

᾿Αρτέμιδος, ἄς οὐκ ἄτερ --- ἐδάμασσε 
πώλους Ρ. 2. 7. οὐκ ἄτερ τέχνας Ῥ. 2. 82. 
οὐ θεῶν ἄτερ ἀλλὰ Ρ. δ. 76. παλαίοισαν 
ἄτερ ἐγχέων Ῥ. 9. 28. πόνων δὲ καὶ 
μαχᾶν ἅτερ οἰκέοισι Ῥ. 10. 42. κράτιστον 
᾿Αχιλέος ἄτερ μάχᾳ 8.0. Αἴαντα ἱ. 6. 
ἐχεεῤίίηρ Ν. 7. 21. τὸ δ’ ἐμὸν, οὐκ ἄτερ 

Αἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων γεύεται 1. δ. 20. 

ἄτερθε, ἄτερθεν) α. Ῥτερ. ας. ρεη., ραν 
γον παραγορεῖτο μή ποτὲ σφετέρας 

ἅἄτερθε ταξιοῦσθαι δαμασιμβρότον αἰχμᾶς 
Ο. 9. 178. ξένοι ἔφθινον ἄτερθεν τεκέων 

ἀλόχων τε Πα. 8. 77. Ὁ. δᾶν., αῤανί, 
ϑεραναϊεῖν ἄτερθε δὲ πρὸ δωμάτων 

ἕτεροι λαχόντες ᾿Αίδαν βασιλέες ἱεροὶ 
ἐντί (διακεχωρισμένος τῶν ἄλλων βασι- 



ἀτίμάζω 79 

λέων ἐν τῇ Κυρήνῃ πρὸς τὰ τελευταῖα 
τῆς ἀγορᾶς κεῖται τεθνηκὼς ὁ Βάττος. Σ.) 

Ρ, ὅ. 96. ο. ἔτα. ἹἸεῖ τις ἄτερθενί Πα. 

180. 18. ἄτερϑίεν Ρ. Οχγ. 2622, ἐς. 117 

δὰ γέ. 8346. 

ἀτιμάζω)] λοίά ἐη πὸ πομοιν, ἀδεῤῥίεε πρὸς 
δ’ ᾿Αφροδίτας ἀτιμασθεὶς ἑλικογλεφάρον 
80. 6 ΨῈῸ 4068 ποῖ Ἰονα Ὑδοοχοῆοβ ἔγ. 

128. θ. 
ἀτίμάω) ἀϊενερανὰ ἔγνον ποτὲ καὶ 

᾿Ιόλαον οὐκ ἀτιμάσαντά νιν (-- καιρὸν) 

ἑπτάπυλοι Θῆβαι Ρ. 9. 80. 
ἀτῖμία)] ἀενίςίον διάπειρα --- ἅπερ 

Κλυμένοιο παῖδα Λαμνιάδων γυναικῶν 

ἔλυσεν ἐξ ἀτιμίας Ο. 4. 20. 

ἄτιμος} αἰελοποιιγίης, ἀσνίσίυα ἀπεθή- 
κατο -“--- νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμοτέραν 
γλῶσσαν καὶ ἐπίκρυφον οἶμον Ο. 8. 69. 

ἀτϊτάλλω] ὀδνίνβ πρὶ γεαν γόνον τέ οἵ 
φέρτατον ἀτίταλλεν ἐν ἀρμένοισι πᾶσι 
θυμὸν αὔξων 5ς. Ομείτοη Ν. 8. 88. 

“Ατ' λας] α Τίεταπ. καὶ μάν κεῖνος ἼΑτλας 

οὐρανῷ προσπαλαίει Ῥ. 4. 289. 
ἄτ' λᾶτος, -ον] ἱνισι {ἐγαδίο, ἀνεαάμε! ταύ- 

τας περ ἀτλάτου πάθας Ο. 6. 38. ἐκ δ’ 

ἄρ᾽ ἄτλατον δέος πλᾶξε γνναῖκας Ν, 1. 48. 
([ἀτληκηκότας εοὐά. ϑιονβεὶ, υηάς ἀτ- 

λάτα κακότας οοπὶ. ΒοοςΚᾺ ἐγ. 42. δ.} 

ἀτόλμᾶτος] ενιδεαγαδῖς ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ 
κεφαλᾶς γεϊτΤαντάλου λίθον παρά τις 

ἔτρεψεν ἄμμι θεός, ἀτόλματον ᾿Ελλάδι 
μόχθον Ι. 8. 11. 

ἄτολμος] το"αδυδηζνοιες 

ἐών Ν. 11. 82. 

ἀτ'ρᾶπός) ραίὰ ἐπίσκοτον ἀτραπὸν 
ἐσσυμένα οὗ 186 80π ἰπ δοἰρβ6 Πα. 9. ὃ. 

"Ατρείδας) 0» οἱ Αἰνειις θάνεν μὲν 
αὐτὸς ἥρως ᾿Ἀτρεΐδας ἵκων χρόνῳ κλνταῖς 
ἐν ᾿Αμύκλαις 55. Αβραπιοπιποη Ῥ. 11. 831. 

ΡΙ.,, Αμρδιβεπίθοῦῃ πὰ Μοποῖδοβ. τοῦ 

παῖς ἄμ’ ᾿Ἀτρείδαις Τεύθραντος πεδίον 
μολὼν Ο. 9. 170. τοὶ καὶ σὺν μά- 

χαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον, ἑσπόμενοι 

Ἡρακλῆι πρότερον καὶ σὺν ᾿Ατ' ρεΐδαις 
1. δ. 38. γεφύρωσέ τ᾽ ᾿Ατ'ρεΐδαισι νόστον 

(Βεπεάϊσξυβ: ἀτρεάδαισι ςοἀά.) 1. 8. 81. 
ἀτρέκεια) ρνγεοίςίον, ἐχαοίἑεάδ πότερον 

θυμὸς ἄτολμος 

ν͵ 
αν 

δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἣ σκολιαῖς ἀπάταις 
ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν, δίχα 

μοι νόος ἀτρέκειαν εἰπεῖν 4ε1} ῥγεεὶςεἰν 
1τ. 218. 4. Ῥγοὸ ρόογβ., "ες, νέμει γὰρ 

᾿Ατρέκεια πόλιν Λοκρῶν Ζεφυρίων Ο. 10. 

13. 
ἀτ'ρεκής] α. «ἰγίοὶ, ῥγεοῖδε, οἱ δὴ ΟἸγπιρίς 
πάρε ἀτρεκὴς ᾿Ἑλλανοδίκας --- Αἰτωλὸς 

ἀνὴρ Ο. 8. 12. Ρ. νεεῖφε, ἐχαεὶ 
καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ Ρ. 8. 7. ψεφεννὸς ἀνὴρ 
ἄλλοτ᾽ ἄλλα πνέων οὔ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ 

κατέβα ποδί Ν, 3. 41. οὔ τοι ἅπασα 

κερδίων φαίνοισα πρόσωπον ἀλάθει᾽ ἀ- 
τρεκής (ν. Ἰ. ἀτρεκές οοἀά. ϑι:οὈδοὶ, 526}}) 

Ν. δ. 17. 
ἀτ'ρεμία] εἰεαάαςίμσος, {εαγίεςομεθς ἄν- 

δρα δ’ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ ᾿Αρκεσί- 
λαν καὶ τὸ θαητὸν δέμας ἀτρεμίαν τε 
σύγγονον Ν. 11. 12. [ἀρτεμιᾳ ἀυῦ. Πα. 

12. 8.] 
"Ατ' ρεύς] αἴποτ οἱ Αραταεωποθ. τοὶ μὲν 

γένει φίλῳ σὺν ᾿Ατρέος ᾿Ελέναν κομίζοντες 

ἱ. ε. σὺν ᾿Ατρείδαις Ο. 18. δ8. 
ἄτ' ροπος ἱπίγαοίαδῖς τὸ δ᾽ ἐμὸν οὔ ποτε 

φάσει κέαρ ἀτρόποισι Νεοπτόλεμον ἑλκύσαι 
ἔπεσι (ἐνεργορεν Ἐδγις, εὐ. νυὶρς., Ὀυὲ 
ν. Τυρεοπάμαί, Ησγπιοβ, 1900,κ, 404: 

“᾿Β:Δγγϑι πηῖρ, που χί δὴ) Ν. 7. 108. 

ἄτ'ρυτος] μηαδαίϊίηρ ἐπ᾽ ἄτρντον πόνον 
Ρ. 4. 118. 

ἄτ'ρωτος, -ον] πρεραιλεὰ ἀλλὰ σὺν 
δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν 
ἀτρώτῳ κραδίᾳ Ν. 11. 10. ἄτρωτοί γε μὰν 

παῖδες θεῶν 1. 3. 18. 
ἀτύζομαι] δε ἐεννίεὰ αὖθι δ᾽ ἀτυζόμενοι 

ψυχὰς βάλον (5ς. οἴ δύο δράκοντες: ν. 1. 

ἀτυζομένω) Ο. 8. 39, ἀτύζονται βοὰν 

Πιερίδων ἀίοντα (3ς. ὅσσα μὴ πεφίηκε 
Ζεύς) Ῥ. 1. 18. 

αὖ] αραΐη, νἰ τ δέ; ἐπιρΒμαβιζίηρ ἃ ἀϊϑεπο- 
Ὅοῃ 85 στεραγάβϑ τινδβαῖ ὑτγοσσάοϑ. ἃ. μέν 

Ῥτεςςᾶοβ. τόκα μὲν ---, εὖτ᾽ ἂν δὲ --, 

τότ᾽ αὖ Ο. 6. 10. ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν 

κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον" τὸν 
δ᾽ αὖ Ν. 11. 80. ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς 

πότε, τοὶ δ᾽ αὖ πλουτέοντες ἔτ. 124. 8. 

Ρ. 845 ορροβεά ἴο βοσγα ρῥτζονίοιιβ Ὦπια. 



ἀνάτα 

ἀλλ᾽ ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ ---. νῦν δ᾽ αὖ 1.. 4.18. 
ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον τύχεν ἅμαρ ---- νῦν 

δ᾽ αὖ Πα. 2.80.0. ς. ἴῃ φεπεγα. πόλλ᾽ 

ἄνω, τὰ δ’ αὖ κάτω Ο. 12. 6. “μία βοῦς 
Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ θρασυμήδει Σαλμω- 
νεῖ - τρίταισιν δ᾽ ἐν γοναῖς ἄμμες αὖ κείνων 

φνυτευθέντες “Ρ. 4. 144. 

ἀνᾶτα]) (Α6ο]., -- ἄτα, 4. ν.: ἀνάτ-, οοάά., 
5η6}}: αὐάτ-, Μοβοῃ., Βοος: ἰ. 6. ἀξάτ-. 

ν. Ηδτηπι, Οσγαπηπι. σὰ ϑάρρΒο ἃ ΑΙΚ. ὶ 47.) 

ἀεἰιεσίοη, ἱπίαϊαίϊοη (ςξ. Ἐοτϑϑηδη, ρ. 165, 

ΝΣ ἀἷο Εοστὰ ἀνάτα παΐὶ Ὀεὶ Ῥίπάαν ἀΐς 

αἱῖς Βεάδουξαπρ ᾿νε] οηάυη σ᾽ : Ὀυξ ν. 

Βασσοῖϊ δὲ Ἐπ, Ηρρ., 241) ἀλλά νιν 

(ΞΞ ᾿Ιξίονα) ὕβρις εἰς ἀνάταν ὑπεράφανον 

ὦρσεν Ρ. 2. 28. ἔσχε τοι ταύταν μεγάλαν 

ἀνάταν καλλιπέπλου λῆμα Κορωνίδος 
Ρ. 8. 24. 

αὐγά] γαγ. δέαηι ὀξείαις --- αὐγαῖς 

ἀελίου Ο. 8. 34. τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν 
φλὸξ ἀνατελλομένα συνεχὲς παννυχίζει Ι. 

4. θῦ. ὁ χρυσὸς ἑψόμενος αὐγὰς ἔδειξεν 

ἁπάσας Ν. 4. 88. 

Αὐγέας) Κίηρ οὐ τῆς Ἐρείδηβ, Κὶς ὉΥ 

ἨδγΆκΙο9. πέφνε δ᾽ Εὔρυτον, ὡς 

Αὐγέαν λάτριον ἀέκονθ᾽ ἑκὼν μισθὸν 

ὑπέρβιον πράσσοιτο Ο. 10. 28. 

αὐὖδά)] υοίσε, το! ματέρι καὶ διδύμοις 
παίδεσσιν αὐδὰν μανύει Πυθῶνος αἰπεινᾶς 

ὁμοκλάροις ἐπόπταις (Ξο. Χρόμιος) Ν. 9. 4. 

παρθένοι χαλ[κέᾳ) κελαδ[έον)τι γλυκὺν αὐδᾷ 
[τρόπ]ον Πα. 2. 101. )ος αὐδάν Πα. 4. 3. 

κελ]ϊάδησαν αὐδάν Πα. 7. 17. μελίφρονι 
αὐδίᾷ (55. οὗ ἐπε Κεϊεάοηεβ, 4. ν.: 
“Βίδέυβ ποίδ Ὁ: }185᾽ Θη61}) Πα. 8. 78. 

αὐδάεις] υοεαὶ, φἰνισὶηρ εἶα τειχίζωμεν 
ἤδη ποικίλον κόσμον αὐδάεντα λόγων 

{τ. 194. 8. 
αὐδάω) (αὐδάσομεν ἃοτ. 500.) «ῥεαλ οἱ, 

Ἰομαϊν ῥγοοίαϊπι δθΌ58,., ὡς ἄρ᾽ αὐδάσαν- 

τος (83ς. Αἰήτα) Ῥ. 4. 282. ὡς ἄρ᾽ αὐδά- 

σαντος (Ξς. Ζηνός) Ν. 10. 89. ο. δος., 

μηδ᾽ ᾿Ολυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδά- 
σομεν Ο. 1. 7. αὐδάσομαι ἐνόρκιον λό- 

γον --- τεκεῖν μή τιν᾽ ἑκατόν γε ἐτέων 

πόλιν φίλοις ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν --- 
Θήρωνος Ο. 2. 92. ὁ δ’ ἀνατείναις οὐρανῷ 

80 αὐλός 

χεῖρας ἀμάχους αὔδασε τοιοῦτον ἕπος 
Ι. 06. 423. ο. ἀοο. ἃ ἱπί., σε χαίρειν ἐστρὶς 
αὐδάσαισα (ϑς. ἱέρεα ᾿Απόλλωνος) Ρ. 4. 61. 

[αὐερύω ν. ἀναρύω) 

αὖθι] αἱ οποα αὖθι δ᾽ ἀτυζόμενοι ψυχὰς 

βάλον Ο. 8. 39. 

αὐλά)] εοινί, δαὶ! φίλοισι γὰρ φίλος 
ἐλθὼν ξένιον ἄστυ κατέδρακεν ᾿ΗἩρακλέος 
ὀλβίαν πρὸς αὐλάν ῬτοΡΔΌΪΥ ἴδ ἰοπιρὶς 
οἱ Ηδστακιοβ δἵ [ς ΕἸοκίσαμ μαίοβ Ν. 4. 

᾿ 94, ἀθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν 
ἱ, α. τῆς ραϊαςε οὐ Απιρδἰίσγου Ν, 10. 16. 

ἀγ͵]λαάν τ᾽ ἐς αὐλὰν ᾿ωκεανοῖο [---ὶ]ν 

Μελίας Ῥτοραῦὶν ἐς ἰδπιρὶς οὗ Αρο]]ο 
Ῥιοΐοβ Πα. 17. 3. 

αὖὔλαξ]) “μγγοῖυ ὀρθὰς δ᾽ αὔλἄκας ἐντα- 
νύσαις ἤλαυν᾽ 55. Τα5οη Ῥ. 4. 237. 

αὕλειος] δεϊοηρίηρ ἰο [δε σοπνί οἱ α δομϑα 
ἔσταν δ᾽ ἐπ᾽ αὐλείαις θύραις ἀνδρὸς 

φιλοξείνου καλὰ μελπόμενος Ν. 1. 19. 
Αὐλίς] αΑ Βοεοϊίδῃ ἔονγῃ οὐ ἐς Ευτίροβ. 

Ἰν Αὐλίδι Ῥ. Οχγ. 1192. ἔτ. 49. 
αὐλίσκος] ρὲέβῥέ σειρῆνα δὲ κόμπον 

αὐλίσκων ὑπὸ λωτίνων μιμήσομ᾽ ἀοιδαῖς 

(( -Η: λαῖσκων, αλισκων Π.) Παρθ. 2. 14. 

αὐλός] (αὐλός -ὀν; -ὥν, -οἷς) βίηρ. ἄ φ!]., 

Ρίρα, μια φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν 

καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν Αἰνησιδά- 
μου παιδὶ συμμεῖξαι Ο. 8. 8. ἱκέτας σέθεν 

ἔρχομαι Λυδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς Ο. ὅ, 19. 

ἀδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί 
τ᾽ ἐν ἕντεσιν αὐλῶν Ο. 17. 12. ἀδνεπής τε 

λύρα γλνκύς τ᾽ αὐλός Ο. 10. 94. παντᾷ δὲ 

χοροὶ παρθένων λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ᾽ 
αὐλῶν δονέονται Ῥ. 10. 39. παρθένος 
αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον μέλος ἱ. 6. ΑἸ δΏ 6 
Ρ. 12. 19. πόμ᾽ ἀοίδιμον Αἰολίσσιν ἐν 
πνοαῖσιν αὐλῶν Ν. 8. 79. ἀλλ᾽ ἀνὰ μὲν 
βρομίαν φόρμιγγ᾽, ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν ἐπ’ 
αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν 

Ν. 9. 8. κλέονται δ᾽ ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν 
αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς μυρίον 
χρόνον 1. δ. 27. χαλκ]έοπ᾽ αὐλῶν ὀμφάν[ 

Πα. 8. 94. Ἰγλυκὺν κατ᾽ αὐλὸν αἰθερί 

Πα. 1. 11. ἀχεῖ τ’ ὀμφαὶ μελέων σὺν 
αὐλοῖς τ. 18. 18. Ἰάοιδ[ἀάν κ]αὶ ἁρμονίαν 

αὐλίοῖς ἐπεφράσίατο (βυρνΡ. ὅσ.) ἔτ. 



αὐξάνω, αὔξω 

1400. 8. δελφῖνος ---᾿ τὸν μὲν --- αὐλῶν 
ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν μέλος ἦτ. 1400. 17, 

αὐξάνω, αὔξω)] (αὐξάνοι. αὔξεις, -εἰ, -ομεν; 
αὔξῃς; αὔξων, -οὌντες: πιεὰ, αὔξεται, 
-οντί(α!); αὐξομέναν. οἴ. ἀέξω) α. 

ἑπογεαφα -- δενδρέων δὲ νομὸν Διώννσος 

πολυγαθὴς αὐξάνοι ἔτ. 168. τχοξ., ὄφρα --- 
αὔξῃς οὖρον ὕμνων Ῥ. 4. 8. αὔξομεν 

ἔμπυρα χαλκοαρᾶν ὀκτὼ θανόντων, τοὺς 
Μεγάρα τέκε οἱ Κρεοντὶς υἱούς ἱ. 6. »ιαλδ 
εἔγεαί ἐὴπ6 φταογίοα οἱ διιγηβ οἠεγίηρε ἰο 

Ι. 4, θρ2. Ῥ. τηοῖ., ἐχαΐ!, ὑιαλθ ὁ 

γοθρὲν τὰν σὰν πόλιν αὔξων, Καμά- 

ρινα, λαοτρόφον Ο. δ. 4. αὔξεται καὶ 
Μοῖσα δι᾽ ἀγγελίας ὀρθᾶς Ῥ. 4. 279. 

αὔξων δὲ πάτραν Μειδυλιδᾶν λόγον 
φέρεις Ῥ. 8. 88. ἀδελφεοῖσί τ᾽ ἐπαινήσομεν 

ἐσλοῖς, ὅτι ὑψοῦ φέροντι νόμον Θεσσαλῶν 
αὔξοντες Ῥ. 10. 71. γόνον τέ οἱ φέρτατον 

ἀτίταλλεν ἐν ἀρμένοισι πᾶσι θυμὸν αὔξων 
Ν. 8. 68. τιμὰ δὲ γίνεται, ὧν θεὸς ἁβρὸν 

αὔξει λόγον τεθνακότων Ν. 7. 82. ἵστω 
γὰρ σαφὲς --- ἀστῶν γενεᾷ μέγιστον 
κλέος αὔξων (Ηατίσης: αὔξων --- ἀστῶν 

οοἀὰ.) 1. 7. 89. ς. τηςὰ,, ργοῖν, γὲδε 

εἶπέ τιν᾽ αὐτὸς ὁρᾶν --- αὐξομέναν πεδόθεν 
πολύβοσκον γαῖαν Ο. 7. 02. πιεῖ., ἐν 

δ᾽ ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται 
Ρ. 8. 98. γλυκὺ δ᾽ ἀνθρώπων τέλος ἀρχά 
τε δαίμονος ὀρνύντος αὔξεται Ρ. 10. 10. 

αὔξεται δ᾽ ἀρετὰ (οοἀά.: αὔξηται πιείτ. 
Ετ. Τυγτγῃ: ἀΐίσσει ὁ ἔπε νεῖβϑὺ8 ἢπο 

τεδηϑίυϊε δ]. Νορί, φαυὶ αὔξεται ἀοϊον!) 
Ν. 8. 40. νεοθαλὴς δ᾽ αὔξεται μαλθακᾷ 

νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ Ν. 9. 48. ψυχὰς --- ἐκ 
τᾶν βασιλῆες ἀγανοὶ καὶ σθένει κραϊπνοὶ 
σοφίᾳ τε μέγιστοι ἄνδρες αὔξοντ᾽ ἱ. 6. 
ανγὶοο ἐσ. 188. 56. ἀἀ. τας. Ἰαῦξεις[ Παρθ. 
2. 98. γαύξανεί (58:}}: αὐξονη 6-Ἢ.) τ. 

1404. 179 (68). 
αὔρα) ὄνεασο νᾶσον ὠκεανίδες αὖραι 

περιπνέοισιν Ο. 2. 72. ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖαι 

διαιθύσσοισιν αὖραι Ο. 7. 96, ψυχρᾶν 
ὁπότ᾽ εὐδιανὸν φάρμακον αὐρᾶν Πελλάνᾳ 
φέρε (τὴν χλανίδα. Σ.) Ο. 9. 91. σὺν 
Νότον δ᾽ αὔραις Ρ. 4. 208. 

Αὐσόνιος) “πτοηέαν ἱ. 6. Τια] δ. 

Βιοίον, ΡΙσάδι οοχ θοῦ 

ὑπὲ]ρ 

ἄντά) ἐνν 

αὐταρχέω)] δὲ αὐεοϊις γεΐον 

αὖτε] 1. δἀνετβαϊίνε, ἀραΐπ 

αὐτίκα] αἱ οποο, «ἀάεηῖν 

αὐτίκα 

Αὐσονίαϊίς (ἁλὸς δαρρ. ΝΣ]. : 1. 6. Αἀσὶδῃςο) 
«τ. 1400. 6. 

ἃ. »πμδίοαὶ τοι γάρ σε 
λιγυσφαράγων κλυτᾶν ἀντά, ᾿'Ἑκαβόλε, 
φορμίγγων ἐγ. 1404. 60 (84). ἐρεθίζομαι 
πρὸς ἀυτά[ν (Πορεὶ: ς ΡΙυΐάτοῃο ἀοιδάν 
βυῦϑε. Ο. Ἢ.) ἐγ. 1400. 14. ΡΒ. δαϊίε-ονν 

ἱ. 6. γηδὴ οἱ ὧᾶν ἂν κίνδυνον ὀξείας 

ἀντᾶς Ν. 9. 88. 
Εὐξαν- 

τίον --- [Κρητ)ῶν μαιομένων ὃς ἀνα[[νετο) 

αὐταρχεῖν Πα. 4. 37. 
ἃ..ορροβεᾶ 

το μέν. θεὸν --- ὃς ἀνέχει τοτὲ μὲν τὰ 
κείνων, τότ’ αὖθ’ ἑτέροις ἔδωκεν μέγα 

κῦδος Ῥ. 2. 89. (ἄρουραι) τόκα μὲν ὧν 

βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων 
ἔδοσαν, τόκα δ’ αὖτ᾽ ἀναπανσάμεναι σθέ- 
νος ἔμαρψαν Ν. 6. 11. ἐν Νεμέᾳ μὲν 

πρῶτον, ὦ Ζεῦ, τὶν ἄωτον δεξάμενοι 
στεφάνων, νῦν αὖτε ᾿Ισθμοῦ δεσπότᾳ --- 

Φυλακίδα νικῶντος (Ηεττᾶππ: αὖτ᾽ ἐν 
οοἀά.) 1. 6. δ. Ὁ. ορροβεά ἴο ἃ Ῥτο- 

νίουβϑ Εἰπιο. ἐκ προτέρων μεταμειψά- 
μενοι καμάτων ἔστασαν ὀρθὰν καρδίαν. ἐν 

δ᾽ αὖτε χρόνῳ Ρ. 8. 96. 
2. Ρτορτεββῖνε, ἰῃ αυοβοη. ἔπεχε νῦν 

σκοπῷ τόξον, ἄγε θυμέ: τίνα βάλλομεν 
ἐκ μαλθακᾶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀιστοὺς 
ἱέντες; Ο. 2. 90. 
3. ἔγαξ. τοῖ δ᾽ αυτί ἀν. γ,τ. 8838. 9. 

ἔννεπε κρυφᾷ 

τις αὐτίκα φθονερῶν γειτόνων Ο. 1. 47. 
θανόντων μὲν ἐνθάδ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι 

φρένες ποινὰς ἔτεισαν Ο. 2. δ7. ξείνων δ᾽ 
εὖ πρασσόντων, ἔσαναν αὐτίκ᾽ ἀγγελίαν 

ποτὶ γλυκεῖαν ἐσλοί Ο. 4. δ. ἦλθεν δ᾽ -- 
Ἴϊαμος ἐς φάος αὐτίκα Ο. 6. 44. ἐκέλευσεν 

δ᾽ αὐτίκα Ο. 7. 64. ἐξ ὀνείρον δ’ αὐτίκα 
ἦν ὕπαρ Ο. 18. 66. τάφε δ᾽ αὐτίκα Ρ. 4. 9ὅ. 
αὐτίκα δ᾽ ᾿Αελίου θαυμαστὸς υἱὸς --- ἕννεπεν 

Ρ. 4. 241. αὐτίκα δ᾽ ἐκ μεγάρων Χίρωνα 

προσήνεπε φωνᾷ Ρ. 9. 29. “ἵνα οἱ χθονὸς 
αἶσαν αὐτίκα συντελέθειν ἔννομον δωρήσε- 
ται Ῥ. 9. 671. ἔστασεν γὰρ ἅπαντα 
χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ᾽ ἀγῶνος Ρ. 9. 

114. ἐπεὶ σπλάγχνων ὕπο ματέρος αὐτίκα 



αὖτίς 82 αὐτός 

θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς Διὸς ὠδῖνα φεύ- αὐτός] (-ός, -οὔ, -ᾧ, -όν; -ὥν, -οἷς, -οὐς: -«ἀ, 

γὼν --- μόλεν Ν.. 1. 38. ἐξύφαινε, γλυκεῖα, 
καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, φόρμιγξ, Λυδίᾳ σὺν 
ἁρμονίᾳ μέλος Ν. 4. 44. αὐτίκα γὰρ ἦλθε 
Λήδας παῖς διώκων Ν. 10. δ. ὡς ἦρα 

εἰπὼν αὐτίκα ἔζετ᾽ 1. 6. 68. “Ἰόντων δ᾽ ἐς 

ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ᾽ 
ἀγγελίαι 1. 8. 41. Ἰαδαντικί ἀυν. Ῥ. 
Οχυ. 2446. ἐγ. 28. 

αὗτὶς) (αὖθις ν. Ἰ. Ο. 1. 06, Ρ. 4. 213, οἱ. 
Ν. 8. 60) ἃ. αραΐη, ομοθ νἴονε. προῆκαν 

υἱὸν ἀθάνατοί οἱ πάλιν μετὰ τὸ ταχύποτ- 
μον αὖτις ἀνέρων ἔθνος Ο. 1. 66. ἐπὶ 

χώρας αὖτις ἔἕσσαι Ρ. 4. 278. ἐμὲ δ’ οὖν 

τις ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον πράσσει 
χρέος αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν 
ἑῶν προγόνων Ῥ. 9. 104. ἀπότρεπε 
αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἕντεα ναός 

Ν. 4. 10. ὦ Μέγα, τὸ δ᾽ αὖτις τεὰν ψυχὰν 

κομίξαι οὔ μοι δυνατόν ἰ. 6. ἔτοῦχ τῃς 
ἀεδά Ν. 8. 4:2. νῦν δ᾽ αὖτις ἀρχαίας ἐπέβασε 

Πότμος συγγενὴς εὐαμερίας 1. 1. 89. 
Ὁ. μεγίδεν, απὰ αραΐπ (Ὁμοίγου γοατεὰ 

7άϑου, 1μὸπ Αβκίθρίοϑ) νύμφευσε δ᾽ αὖτις 

ἀγλαόκολπον Νηρέος θύγατρα (ΒοεςκΆ: 
αὖθις οοὐά.) Ν, 8. 66. 

αὐτόθεν] λεηεε, ἔνομι (δὶς ῥοῖ!! τηλαυγὲς 
ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν αὐτόθεν (ἰ. 6. 

ἥσοτα {μεὶγσ Ἴχρίοἱῖβ δὲ Τσογ. σοῃΐγα 

ϑοβδάδναι ας, 8185, “νου Αἰρίπα 85") 

Ν. 8. θ4. εἴ δ᾽ ὄλβον ἢ χειρῶν βίαν ἣ 

σιδαρίταν ἐπαινῆσαι πόλεμον δεδόκηται, 
μακρά μοι αὐτόθεν ἄλμαθ᾽ ὑποσκάτττοι 

τις (Ἷνοη Πῖοσ δι5᾽᾽, Βίβοδοίί, σποσηδω, 

Ἴ71π. 4.) Ν. δ. 20. 

αὐτόθι} λεγε, ἐπ {πὲς ῥίαρε ἐντί τοι 
φίλιπτοί τ’ αὐτόθι καὶ κτεάνων ψυχὰς 
ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες ἱ. 6. ἰπ {π|8 
οἰῖν οὐ Αἰρίπα Ν' 9. 32. 

αὐτόμᾶτος) «ῥονμανδοις, πη γον ῥα 
μελίσσας Δελφίδος αὐτομάτῳ κελάδῳ Ρ. 4. 

00. αὐτόματοι δ᾽ ἐξ ἀργυρέων κεράτων 

πίνοντες ἐπλάζοντο τ. 160. 4. 

αὐτόρῦτος͵ Μοιυϊηρ οὐ ἐϊΞ ον αοοονὰ 

υἱὸς Δανάας: τὸν ἀπὸ χρυσοῦ φαμὲν 
αὐτορύτον ἔμμεναι Ῥ. 12. 17. 

«ἄς, -ᾷ, -ἄἀν; «αἷς: -ὁ δος.; -ὧν) 

1. οιαρῃϑες αἀ]., λδένιεοι!, πενϑεὶ ἢ 8. 

ποτ)., ᾿Ολυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς γέρας 

ἔδεκτο Ο. 2. 48. ἐπεὶ πολιᾶς εἶπέ τιν᾽ αὐτὸς 

ὁρᾶν Ο. 7. θ2. αὐτὸς ὑπαντίασεν, Τυροῦς 
ἐρασιπλοκάμον γενεά Ῥ. 4. 180. ἀπαθὴς 

δ᾽ αὐτὸς πρὸς ἀστῶν Ρ. 4. 297. χαίρων δὲ 
καὶ αὐτὸς ᾿Αλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω 
Ρ, 8. δ0. δέος πλᾶξε γυναῖκας ---᾿ καὶ γὰρ 
αὐτὰ --- ὅμως ἄμυνεν Ν. 1. δ0. τὰ δ᾽’ 
αὐτὸς ἀντιτύχῃ, ἕἔλπεταί τις ἕκαστος 

ἐξοχώτατα φάσθαι Ν. 4. 91. ἕπομαι δὲ 
καὶ αὐτὸς ἔχων μελέταν Ν. 6. 64. “εἰ 

μὲν --- αὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις (ναίειν)"" 

Ν. 10. 84. τετράτῳ δ᾽ αὐτὸς ἐπεδάθη 
ἦτ. 188. Β. ο. 8808. αὐτὰ δέ σφισιν 

ὦπασε τέχναν ---- Γλαυκῶπις Ο. 7. δ0. οἱ 
αὐτὰ Ζηνὸς --- παῖς ἔπορεν Ο. 18. 76. 

᾿Ιάσων αὐτὸς Ρ. 4. 169, ΑἸἰήτᾳ παρ᾽ αὐτῷ 
Ῥ. 4. 818. θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως ᾿Ατρείδας 
Ῥ. 11. 31. ἀγάλματ᾽ ἐπ᾽ αὐτᾶς βαθμίδος 
ἑσταότ’ Ν. δ. 1. ἀνὰ δ' αὐλὸν ἐπ᾿ αὐτὰν 
ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν ((ερο- 

Πηυ5: αὐτὸν οοἀὐά.) Ν. 9. 8. ς. ο. 

Ρτοῃ. κατὰ γαῖ᾽ αὐτόν τε νιν καὶ 

φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν Ο. 6. 14. δέξαι 

στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ Πυθῶνος εὐδόξῳ 
Μίδᾳ αὐτόν τέ νιν Ρ. 12. θ(ἁ ἀἀ. ς. τοὸ- 
ἤεχ. Ῥσοῦ. [κόρῳ δ᾽ ἕλεν ἄταν ὑπέροτι- 

λον, τάν οἱ πάτηρ ὕπερ κρέμασε καρτερὸν 

αὐτῷ λίθον (οοἀά.: ἄν τοι Εεπῃεῖ: ἄν οἵ 
Ἡρφγδηη) Ο. 1. δ17.}] ἀλλαλοφόνους 

ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφίσιν αὐτοῖς (ν. 
Ττυρπο, ἐσ. 84 ἀε ΜΝεΐίβεπ; ϑοβνυζ. ἢ. 

198 (θ)) ἔτ. 168. 
2. τοῆεχ. ρσοῃ. ὃν πατὴρ ἔχει μέγας 

ἑτοῖμον αὐτῷ πάρεδρον Ο. 2. 76. καὶ τὰν 
πατρὸς ἀντία Μήδειαν θεμέναν γάμον 

αὐτᾷ Ο. 18. δ8. χρὴ δὲ κατ᾽ αὐτὸν αἰεὶ 
παντὸς ὁρᾶν μέτρον Ῥ. 2. 84. διδοῖ 

ψᾶφον περ᾽ αὐτᾶς (5.. δρῦς) Ῥ. 4. 266. 
“ταὶ δ᾽ ἐπιγουνίδιον θαησάμεναι βρέφος 
αὐταῖς" (αὐγαῖς οοπὶ. Βοτρὶς 6 Σ ρᾶσδρὮγ.) 
Ῥ. 9. θ2. τὸ σὸν αὐτοῦ μέλι γλάζεις (1. : 

τὸ σαυτοῦ, τοσαῦτα ςοἀά. Τηεοοτίε : τὸ 

σαυτῷ ΑὮγ6Ὼ5) ἔτ. 97. 



αὐτός 

3. λῖνι, πεν, 14 Ῥετγβ. Ὁσοῃ. ἄταν --- ἄν 

τοῖ πατὴρ ὕπερ κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ 

λίθον Ο. 1. δ7. ὁ δ᾽ αὐτῷ πὰρ ποδὶ 
σχεδὸν φάνη Ο. 1. 238. ἤδη γὰρ αὐτῷ --- 
διχόμηνις ὅλον --- ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε 

Μήνα Ο. 8. 19. ἔδοξεν γυμνὸς αὐτῷ κᾶπος 
ὀξείαις ὑπακουέμεν αὐγαῖς ἀελίον Ο. 8. 24. 

ξεινίαις αὐτοὺς ἐποίχονται τραπέζαις Ο. 8. 

40. χρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπιτνάμεν 

αὐταῖς Ο. 6. 27. δύο δὲ γλαυκῶπες αὐτὸν --- 
ἐθρέψαντο δράκοντες Ο. 6. 46. Φοίβου γὰρ 

αὑτὸν φᾶ γεγάκειν πατρός 0. 6. 49. νῦν 
μὲν αὐτῷ γέρας ᾿Αλκιμέδων (8ς. ἐστί) Ο. 8. 
θδ. αὐτούς τ᾽ ἀέξοι καὶ πόλιν Ο. 8. 88. 

σύνδικος δ᾽ αὐτῷ ᾿Ιολάον τύμβος Ο. 9. 98. 
γλνκὺ γὰρ αὐτῷ μέλος ὀφείλων ἐπιλέλαθ᾽ 

Ο. 10. 8. Τιρύνθιον ἕπερσαν αὐτῷ στρατὸν 
Ο. 10. 82. δύο δ᾽ αὐτὸν ἔρεψαν πλόκοι 

σελίνων Ο. 18. 82. τὰ δ᾽ ’᾿Ολυμπίᾳ αὐτῶν 
ἔοικεν ἤδη πάροιθε λελέχθαι Ο. 18. 101. 

Σικελία τ᾽ αὐτοῦ πιέζει στέρνα Ῥ. 1. 19. 
δόλον αὐτῷ θέσαν Ζηνὸς παλάμαι Ῥ. 2. 39. 

καιομένα δ᾽ αὐτῷ διέφαινε πυρά Ρ. 8. 44. 

"πεύθομαι δ᾽ αὐτὰν --- ἐναλίαν βᾶμεν᾽"' 

Ῥ, 4. 88. ἀπὸ δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι 
δώσω Ρ. 4. θ7. ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ πομφό- 
λυξαν δάκρυα γηραλέων γλεφάρων Ρ. 4. 
121. αὐτοὺς ᾿Ιάσων δέγμενος Ῥ. 4. 128. 

“τὰ μὲν --- λῦσον, ἄμμιν μή τι νεώτερον ἐξ 
αὐτῶν ἀναστάῃ κακόν" Ῥ. 4. 166. κάρυξε 

δ᾽ αὐτοῖς Ῥ. 4. 200. τελευτὰν κεῖνος 
αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν Ρ. 4. 210. 
“Ἑλλὰς αὐτὰν ἐν φρασὶ καιομέναν δονέοι 
Ῥ. 4. 218. κλέψεν τε Μήδειαν σὺν αὐτᾷ 
(αὐτῷ ΣΥΡ. σὺν τῇ Μηδείᾳ θελούσῃ καὶ 
ἐνεργούσῃ) Ῥ. 4. 280. πότμου παραδόντος 

αὐτόν (8ς. πλοῦτον) Ρ. δ. 8. ποτὶ γραμμᾷ 

μὲν αὐτὰν στᾶσε Ρ. 9. 118. ὁ Παρνάσσιος 
αὐτὸν μυχὸς --- ἀνέειπεν Ῥ. 10. 8. ὁχάλκεος 

οὐρανὸς οὔ ποτ᾽ ἀμβατὸς αὐτῷ (Ττίοϊ]. 6 

Σ: αὐτοῖς οοἀά.) Ῥ. 10. 27. ἕνεπεν᾽ αὐτὸν 

μὰν --- σεμνὸν αἰνήσειν νόμον Ν. 1. 69. 

δῶρα καὶ κράτος ἐξέφαναν ἐγ γένος 
αὐτῷ Ν. 4. 68. πέταται δ᾽ ἐπί τε χθόνα 
καὶ διὰ θαλάσσας τηλόθεν ὄνυμ᾽ αὐτῶν 

Ν. 6, 49. εἰ δ᾽ αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι (ἰ. 6. 
τὸ τῆς γειτνιάσεως ἀγαθόν) Ν. 7. 89. 

83 ἀθω 

θεὸς ἔντυεν αὐτοῦ θυμὸν αἰχματὰν ἀμύνειν 

λοιγὸν ᾿Ενναλίον Ν. 9. 86. νίκαν, τὰν 
ΞΖενοκράτει Ποσειδάων ὁπάσαις, Δωρίων 
αὐτῷ στεφάνωμα κόμᾳ πέμπεν ἀναδεῖσθαι 

σελίνων 1. 2. 1δ. ἐπεί τοι οὐκ ἐλινύσοντας 

αὐτοὺς ἐργασάμαν Ι. 2. 46. αὐτοῦ πᾶσαν 

ὀρθώσαις ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν 
Ι. 4. 81. ἄνδωκε δ᾽ αὐτῷ φέρτατος οἶνο- 
δόκον φιάλαν Ι. 6. 89. ἦ γὰρ [αἸὐτῶν 
μετάστασιν ἄκραν[---θῆ]κε (Π5: ἀνδρ[ῶν] 
Ππ50) Δ. 4. 40. τρεχέτω δὲ μετὰ Πληιόναν, 
ἅμα δ᾽ αὐτῷ κύων ἐγ. 14. φοινικορόδοις 

δ᾽ ἑνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν Θρ. 
ἡ. 8. κατὰ μὲν φίλα τέκν᾽ ἔπεφνεν --- δώ- 

δεκ᾽, αὐτὸν δὲ τρίτον ἔτ. 171. ἁ Μειδύλον 
δ᾽ αὐτῷ γενεά ἔτ. 190. 7τ᾽ ἐς αὐτόν Δ. 41. 
θ. 4. ὁ αὐτός ν. ὁ Ὁ. 7. 

αὐτοῦ] ἡλένε, ο"" ἰδε τβοὶ αὐτοῦ μένων 

δ᾽ ὁ θεῖος ἀνὴρ (Ηενπο: αὐτοῦ μένων 

ςοἄά.) Ρ. 0. 87. 

αὐτόφῦτος) ανίείηρ οὐ ἰμδὶν οὖν αρεογώ, 
μαϊμγαῖν ὅσσοι μόλον αὐτοφύτων 

ἑλκέων ξυνάονες Ρ. 8. 47. 

αὔχα] -ςεἰΐ οι βάεησε, ῥνίάε (ν. Βατιεῖε οα 
ἙΕυγ., ΗἸρρ. 9682) ἀλλὰ βροτῶν τὸν 

μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον 
Ν. 11. 29. οἵ. ᾿οῦο] οα Ρ. Οχυ. 2687, ἔτ. 

14. 18, 31. 

αὔχημα] αοοίαῖηι ὀπιθϑόμβροτον αὔχημα 
δόξας οἷον ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν 

μανύει Ρ. 1. 92. 

αὐχήν) »εοῖ βοέους δήσαις ἀνάγκᾳ 
ἕντεσιν αὐχένας (ν. 1. βοέοις) Ῥ. 4. 286. 

δισσαῖσι δοιοὺς αὐχένων μάρψαις ἀφύκτοις 
χερσὶν ἑαῖς ὄφιας Ν. 1. 44. (ἄκων) ὃς 

ἐξέπεμψεν παλαισμάτων αὐχένα καὶ σθένος 

ἀδίαντον Ν. 7. 78. Ἱντος αὐχὴν ῥύοιτο 
πα (Π5: ἀρχὴν Π.) Δ. 8. 14. τὰν δ᾽ ἐπ’ 
αὐχένι στρέφοισαν κάρα (8βς. ἔλαφον) "(τ. 

1074. 6.5 τὰν δὲ (Ξο. ἵππον) πρυμνὸν 
κεφαλᾶς ὁδὰξ αὐχένα φέροισαν ἐγ. 169. 
82, 

ἀδω] ονν οἵ Περσεὺς ὁπότε τρίτον 
ἄυσεν κασιγνητᾶν μέρος ἐνναλίᾳ Σερίφῳ 
λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων (οοἀὰ.: ἄννυσσεν 

ΣΥΡ., Βοβϑοκὴ) Ῥ. 12. 11. [ἀύει σοἀά.: 
ἀϊίει Ηοστηδηη α Σ. 1. 0. 26]. 

ΓΙ 



᾿Αφαία 

᾿Αφαία] ἴεβι., Ῥαυβ., 2. 80. 3, ἐπίκλησις δέ 

οἱ (βς. οἱ Βιοπιατ8) παρά τε Αἰγινήταις 
ἐστὶν ᾿Αφαία ---- ἐν Αἰγίνῃ δὲ πρὸς τὸ 

ὄρος τοῦ Πανελληνίον Διὸς ἰοῦσιν, ἔστιν 

᾿Αφαίας ἱερόν, ἐς ἣν καὶ Πίνδαρος ἄσμα 

Αἰγινήταις ἐποίησεν ἐγ. 89. 

ἀφαιρέω)] α. αςΐ., ἑαλα αωαγ ταοῖ. "“"᾿δύνα- 
σαι δ᾽ ἀφελεῖν μᾶνιν χθονίων᾽’ Ῥ. 4. 168. 

ὄφρα Μηδείας τοκέων ἀφέλοιτ’ αἰδῶ 
Ῥ, 4. 818. ΒΡ. πιεά,, ς. ἱπί., ῥγευεπί 

πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν --- ἀφαιρεῖται βραχὺ 
μέτρον ὄχων ὕμνος 1. 1. θ2. 

“Ἄφαιστος) ξοὰ οἱ ἴτε. α«. ᾿Αφαίστου 
τέχναισιν χαλκελάτῳ πελέκει πατέρος 

᾿Αθαναία κορυφὰν κατ’ ἄκραν ἀνορού- 
σαισ’ Ο. 7. 86. τοῦ δὲ παντέχίνοις] 

᾿Αφαίστον παλάμαις καὶ ᾿Αθάζνας) τίς ὁ 

ῥυθμὸς ἐφαίνετο; οἱ με επϊγτὰ ΠεΙρΗϊς 
τοπιρ]ς οἱ Αροῖο Πα. 8. 66. ἐεϑὲ., Βοο- 
τμυ8 ἰῃ Ῥμοῖ,, ἰεχ. 58. ν. Ἥρας δεσμούς" 

παρὰ Πινδάρῳ γὰρ (Ἥρα) ὑπὸ ᾿Ηφαίστου 
δεσμεύεται ἐν τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ κατασκευ- 
ασθέντι θρόνῳ ἔς. 288. Ὁ. βοπογα ν, 

{τὸ κεῖνο δ᾽ ᾿Αφαίστοιο κρουνοὺς 
ἑρπετὸν δεινοτάτους ἀναπέμπει ἱ. 6. 

Εϊπα ἰπ εγυρέοη Ῥ. 1. 86. σέλας δ᾽ 

ἀμφέδραμεν λάβρον ᾿Αφαίστον Ῥ. 8. 40. 

ἀφάνεια) οὐκοιγίν, τριοενίαϊ τιν ς. θη. 
ἔστιν δ’ ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων 

Ι. 4. 831. 

ἀφᾶνής} μηδέν Ταρτάρον --- ἀφανοῦς 
(ἀφανέος οσοηϊ. ΒοτΣρῈ) ἔς. 207. 

ἄφαντος) πο! ἰο δὲ ςἐδ» ὥς δ᾽ ἄφαντος 
ἔπελες Ο. 1. 46. πιεῖ., οὔϑοιεγα πὶ. Ὁ]. Ῥτοὸ 

8008., (πάρφασις)" ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν 
βιᾶται, τῶν δ᾽ ἀφάντων κῦδος ἀντείνει 
σαθρόν Ν. 8. 84. π. 5'ηρ. Ρῥχγο ϑδάν., 
ομέ οἱ Ξίρλί, πϑέδη, ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων 

ἄφαντον βρέμει Ῥ. 11. 80. 
ἄφρ] αἱ οτος, ἱπιπιεάταιεἶν πέμπε δράκον- 

τας ἄφαρ Ν. 1. 40. λαιψηροῖς δὲ πόδεσσιν 

ἄφαρ ἐξικέσθαν Ν. 10. 68. ᾿Ιλίον δὲ 
θῆκεν ἄφαρ ὀψιτέὠραν ἅλωσιν 8.0. Αρο]!ο, 
ὉΥ 5᾽αγίῃξ ΛΟ, 1165 Πα. 6. 81. ἔκλαγξέ 

θ᾽ ἱερ[--- δαιμόνιον κέαρ ὀλοαῖσι στο- 
ναχαῖς ἄφαρ Πα. 84. 18. ὁ δ’ ἄφίαρ πΊλεκ- 

ἀφικνέομαι 

τόν τε χαλκὸν ὑπερη[ (βυρνΡ. 1[.οὐε]) ἔς. 

169. 260. 
"Αφδρητίδαι) 5οης οἱ Αὐῤλκανδιες ἱ. 6. 1Δ65 

δὰ Ιγηϊκουβ. καὶ πάθον δεινὸν 

παλάμαις ᾿Αφαρητίδαι Διός Ν. 10. θῦ. 

ἄφᾶτος) »ν"οηείγοιις ἀγχομένοις δὲ 
χρόνος ψυχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων 
οὗ τὴς βογροῃξβ 8]αίῃ ὉῪ Ηογακς8 Ν. 1. 47. 

ἀφαυρός) γεεδῖ6 Ῥτο 38:ῦὅ..  ῥάδιον μὲν 
γὰρ πόλιν σεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις Ῥ. 4. 
212. 

ἄφθῖτος, -ον] ἐν»ε"ηπονίαΐ, ἐνιρῥενίοπαδὶδ 

νέκταρ ἀμβροσίαν τε δῶκεν, οἷσιν ἄφθιτον 

θέν νιν ((. ς. Τάνταλον) Ο. 1. 68. λέγοντι 
δ’ -- βίοτον ἄφθιτον ᾿Ινοῖ τετάχθαι 

Ο. 2. 29. “Γαιαόχον παῖς ἀφθίτον ᾽Εννο- 

σίδα'" Ῥ. 4. 88. “ἐν τᾷδ᾽ ἄφθιτον νάσῳ 
κέχνται Λιβύας εὐρυχόρον σπέρμα" Ρ. 4. 
42. “ἄφθιτον στρωμνὰν ἀγέσθω" ἱ. «. 
ἴδ φοϊάθῃ ἤδοοο Ῥ. 4. 280. Ζεὺς ἄφθιτος 

Ῥ. 4. 291. [θεῶν δ᾽ ὄπιν ἄφθιτον αἰτέω, 

Ξέναρκες, ὑμετέραις τύχαις (ν. 1. ἄφθονον) 

Ρ. 8. 72. “'ς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς 
Χιρωνος 1. 8. 4]. 

ἀφθόνητος]} α. ωὐδδοιι! δῆυν ἀφθόνητος 
ἔπεσσιν γένοιο χρόνον ἅπαντα, Ζεῦ Ο. 

18. 8. 5. ὠποηεά ἀφθόνητος δ᾽ 
αἶνος ᾿Ολυμπιονίκαις οὗτος ἄγκειται Ο. 
11. 1. 

ἀφθονία] αὐηνπάαμοδ (ἀοιδάν)" τᾶς 
ἀφθονίαν ὅπαζε μήτιος ἁμᾶς ἅπο Ν. 8. 9. 

ἄφθονος, -ον] (ςοτρ. ἀφθονέστερος) α. 

πηργάρίηρ ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν 

πραπίσιν ἀφθονέστερόν τε χέρα Ο. 2. 94. 
τίνα κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνήρ, ἐπικύρ- 
σαις ἀφθόνων ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς; 
Ο. 6. 7. θεῶν δ’ ὄπιν ἄφθονον αἰτέω, 

Ζέναρκες, ὑμετέραις τύχαις (ν. 1. ἄφθιτον) 

Ρ. 8. 22. Ὁ. αδιπάσηξ, ρει με 

δείπνου δὲ λήγοντος γλνκὺ τρωγάλιον 
καίπερ πεδ᾽ ἄφθονον βοράν (παῖδα 
φθόνον οοὐά.: οοττ. ϑομηείἀοτγ) ἔτ. 1246. 

ἀφίημι] ἐδ! γο, φεννεη δ “᾿μῆλά τε γάρ 
τοι ἐγὼ καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημ᾽" 
Ρ. 4. 149. 

ἀφικνέομαι) ((αξ. ἀφίξεται; ἀφίξεσθαι: 
δος. ἀφίκετο, -ἵκοντο) ἐονις (|0) 8059., 



ἀφίσταμι 895 

ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι ἔκ τ᾽’ Ἄργεος Ο. 9. 67. 
ς. δος., ἐγγνάσομαι ὕμμιν, ὦ Μοῖσαι, 
φυγόξεινον στρατὸν μηδ᾽ ἀπείρατον κα- 

λῶν --- ἀφίξεσθαι Ο. 11. 19. Βαττιδᾶν 
ἀφίκετο δόμους θεμισκρεόντων Ρ. ὃ. 29. 

“ἀφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ "Αβαντος 

εὐρυχόρους ἀγυιάς" Ῥ. 8. δά. 

ἀφίσταμι] πιςοὰ., «ἰαπά αἰἱοοί, εὐ λάναω 
ἐμοὶ δ’ ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων 
τιν’ εἰπεῖν: ἀφίστἄμαι Ο. 1. δ2. “Μοῖραι 

δ᾽ ἀφίσταντ᾽, εἴ τις ἔχθρα πέλει ὁμογόνοις 

αἰδῶ καλύψαι" (ἀφίσταιντ᾽ ΟΠδετί5) Ρ. 
4. 148. 

ἄφνεός, ἀφ'νειόςξἹ) νἱοῦ, ὠεαϊὴγ ἐς 

ἀφ' νεὰν ἱκομένους μάκαιραν “Ἱέρωνος ἑστίαν 

Ο. 1. 10. φιάλαν --- ἀφ' νειᾶς ἀπὸ χειρὸς 
ἑλὼν Ο. 7. 1. ἐν ἀφ'νεαῖς ἀρούραισι 

Πυλάδα νικῶν ξένου Λάκωνος ᾿Ορέστα 

Ῥ. 11. 1δ. Σικελίαν πίειραν ὀρθώσειν 
κορυφαῖς πολίων ἀφ'νεαῖς Ν. 1. 16. 

ἀφ' νεὸς πενιχρός τε θανάτου παρὰ σᾶμα 
νέονται Ν. 7. 19. ἐν ἀφ'νειῷ Κορίνθῳ 
ἅτ. 122. 2. ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε 
ἐσ. 194, 8. 

ἄφνος] (τό) ὠεαϊ ἢ 
ἦγ, 219. 

ἄφοβος) {εανῖες ἄφοβον Μέμνονα 1. ὅ. 

40. 

οἱ δ’ ἄφνει πεποίθασιν 

ἀφορμάομαι) “εἰ οὐ (Ῥόδον). ἔνθεν δ᾽ 
ἀφορμαθέντες, ὑψηλὰν πόλιν ἀμφινέμονται 
ἐγ. 119. 2. 

᾿Αφ' ροδίσιος] οἱ ΑῤῥἈλνοάίία '. 6. οἱ ἴονε 

κόρον δ᾽ ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν᾽ ἄνθε᾽ 
᾿Αφ' ροδίσια (οἴ. οπ;., 1]., 18. 686) Ν. 7. 

ὅ8. χάριτας τ᾽ ᾿Αφ'ροδισίων ἐρώτων 
ἦς, 128. 1. 

"Αφροδίτα] υῖοΡ οἵ Ατοβ, φοὰεββ οἵ 
Ἰονϑβ. ἃ. τὰν ποντίαν ὑμνέων, παῖδ᾽ 
᾿Αφ' ροδίτας ᾿Αελίοιό τε νύμφαν, ἹῬόδον 

Ο. 1. 14. Κινύραν --- ἱερέα κτίλον ᾿Αφ'ρο- 
δίτας Ρ. 2. 17. ᾿᾿᾽χαλκάρματος --- πόσις 

᾿Αφ'ροδίτας'" Ρ. 4. 88. γλυκὺν ἀμφὶ 
κᾶπον ᾿Αφ'ροδίτας ἱπ Ογτεῦθ Ῥ. ὅ. 24. 

ἑλικώπιδος ᾿Αφ' ροδίτας ἄρουραν ἣ Χαρί- 
τῶν ἀναπολίζομεν (οἰ. Πα. 6. 4.: “45 ἴο 
1} ο τεϊδϊτίοῃ Ὀεξινοοη ΡΙπᾶδσ δηὰ ΤΉγαϑυ- 

Ὅουΐϊοβ, ποτα 15 ποιδίπα ἀπ] Κεῖν ἴῃ δα 

᾿Αχαιός 

εϑυσαρείοι ἐδδὲ ἱξ νναὰ8 ογοξϊς᾽". Βυχίοῃ) 

Ῥ. 6. 1. ὑπέδεκτο δ᾽ ἀργυρόπεζ᾽ ᾿Ἄφρο- 
δίτα Δάλιον ξεῖνον Ρ. ὃ. 9. “ὥρα πότνια, 
κάρυξ ᾿Αφ'ροδίτας ἀμβροσιᾶν φιλοτάτων 
Ν, 8. 1. ὅστις ἐὼν καλὸς εἶχεν ᾿Αφροδίτας 

εὐθρόνου μνάστειραν ἁδίσταν ὀπώραν 
Ι. 2. 4. τόνδε --- [παι)]ᾶνα [δι]ώξω Δηρη- 

νὸν ᾿Απόλλωνα πάρ τ᾽ ᾿Αφρο[δίταν Πα. 
2. δ. σε, χρυσέα κλυτόμαντι Πυθοῖ, λίσσο- 

μαι Χαρίτεσσίν τε καὶ σὺν ᾿Αφ'ροδίτᾳ 

Πα. θ. 4. πολλάκι ματέρ᾽ ἐρώτων οὐρανίαν 
πτάμεναι νοήματι πρὸς ᾿Αφ'ροδίταν ἔτ. 

122. ὅ. πρὸς δ᾽ ᾿Αφροδίτας ἀτιμασϑεὶς 
ἐλικογλεφάρου τ. 123. 6. (᾿Αφροδίτα) 

ἰογλέφαρος ἐς. 807. Ῥ. φοίογα!!γ, 

ἴουε ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνι γλυκείας πρῶτον 

ἔψαυσ᾽ ᾿Αφ'ροδίτας 8ς. Ευδάπε Ο. θ. 88. 
ἀφροσδνα] [οἷν τὸ δὲ τυχεῖν πειρώμενον 

ἀγωνίας ἀφροσύνας παραλύει (Π, ἐ Σ 
Βοντα: ἀφροσυνᾶν ε Σ Μοριηηδεῃ: 

δυσφρονᾶν 8161}: παραλύει δνσφρονᾶν 
Πἱπάοτέ: δυσφροσύναν, -συνᾶν οοὐά: 

αἀφροσυνί Π.) Ο. 2. δῶ. 
ἄφ' ρων] [οοἱ 5} τα. Ρ]. Ῥτο 5υῦ8.. πολλοῖς 

σοφὸς δοκεῖ πεδ᾽ ἀφρόνων βίον κορυσ- 
σέμεν ὀρθοβούλοισι μαχαναῖς Ῥ. 8. 14. 

ἄφυκτος, (-α,) -ον] ἐνισεοαῤραδίε ἐν δ’ 
ἀφύκτοισι γυιοπέδαις Ῥ. 2. 41. δισσαῖσι 
δοιοὺς αὐχένων μάρψαις ἀφύκτοις χερσὶν 
ἑαῖς ὄφιας Ν. 1. 46. ἄνδρας ἀφύκτᾳ χερὶ 

κλονέων (Μα85: ἀφύκτε οοὐὰ.: ἀφύκτῳ 
Ὑτο1.) 1. 8. 66. 

ἀφώνητος] «ομμάϊεες ἴυξεν δ᾽ ἀφωνήτῳ 
περ ἔμπας ἄχει Ῥ. 4. 231. 

ἄφωνος, -ον] ἐν» εἰΐεποε, οἰϊεπῖ ἄφωνοί 
θ᾽ ὡς ἕκασται φίλτατον παρθενικαὶ πόσιν 

ἢ υἱὸν εὔχοντ᾽, ὦ Τελεσίκρατες, ἔμμεν Ρ. 
9. 98. 

ἀχάεις] γἱηρίιρ ἀἸχάεντα [ (᾿ΔΡΡΑΤΟΠΕΙ͂Υ 
ἃ νατίαητ᾽",, 1.006}} Ῥ. Οχγ. 3442. τ. 98. 

"χαιός) 4οδαεα; ἐὼν δ᾽ ἐγγὺς ᾿Αχαιὸς 
οὐ μέμψεταί μ᾽ ἀνὴρ ᾿Ιονίας ὑπὲρ ἁλὸς 
οἰκέων (1. 6. δὴ Αὐἴδεδῃ ἔγοπι Ἐρίγυβ: 

᾽Αχαιοὶ γὰρ οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλίας 

ταχθέντες ὑπὸ Νεοττολέμῳ ἀπεπλάγχϑθη- 
σαν εἰς τὴν Μολοσσίαν καὶ κατῴκησαν 
εἰς τὴν "Ἤπειρον Σ.) Ν. 7. 64. Κλείτωρ καὶ 



'"Ἀχάρναι 

Τεγέα καὶ ᾿Αχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες 1. 6. 
οἵ Ατκδάϊα Ν. 10. 41. Τυνδαρίδας δ᾽ ἐν 
᾿Αχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκέων ἕδος 
ἱ. 6. ἐπ ϑραγίδ 1. 1. 81. Πρωτεσίλα, τὸ 
τεὸν δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Αχαιῶν ἐν Φυλάκᾳ 
τέμενος συμβάλλομαι ἰῃὰπ Ῥμεοῦβ ἰπ 

ὙΏΟΒΘΘΙν 1. 1. 88. παῖδα ποντίας Θέτιος 
βιατάν, πιστὸν ἕρκος ᾿Αχαιῶν ἱ. ε. οὗ τῆς 

Οτοοκβ δὲ Του Πα. 6. 86. ἰεϑ8ῖ. ἀιιΌ., ν. 

{τ 289. 
"ἄχάρναι] δι Αἰς ἄδτιο. ᾿Αχάρναι δὲ 
παλαίφατον εὐάνορες Ν. 2. 10. 

"Ἀχελώιος) ἃ τἶνες ταπηίηρς Ὀθένοοπ Αἰξο]α 

πὰ Ακδγηδηίδ. οὐδ᾽ ᾿Αχελωιοῖ Πα. 
18. 11. Ἰάλκὰν ᾿Αχελωίον κρανίον τοῦτο 
ζάθείον Πα. 21. 8. 898 ἃ βοΏΟΓΑΙ ἀοδὶρ- 

πδιίοῃ ἰοσ 81}} ἔγεϑῃῃ μαΐογ: πρόσθα μὲν 

'ς ᾿Αχελωίου τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία 
κράνα Μέλανός τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον 
(Τυγγη δββυτηθβ ἐμ88ι Εὐρωπία --- ῥοαὶ 8 
ἴῃ ἀρροβίτίου ἕο ἴς ἀχελωίον: οἱ. Απι- 
τηοηΐυ8 δὰ ἴος.) ἔσ, 70. 1. ἴεβέ., ἔοσ [86 

οηοουηῖοῦ Ὀοΐνδευ Πότ] 685 πὰ ΑςΒο- 

]οο8 ν. ἔτ. 2498 δὰ Δ. ἃ. 
"Αχέρων] τίνες οἱ τ1λ6 υπάοτγνουά. 

Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν ᾿Αγαμεμ- 

νονίᾳ ψυχᾷ πόρεν᾽ ᾿Αχέροντος ἀκτὰν 
παρ᾽ εὔσκιον νηλὴς γυνά Ρ. 1]. 21]. 

κεῖνος ἀμφ᾽ ᾿Αχέροντι ναιετάων ἐμὰν 
γλῶσσαν εὑρέτω κελαδῆτιν Ν. 4. 8ῦ. δ᾽ 

εἷς [᾿ΑἸχέροντα[ (ϑὰρρΡ. [0 Ὁ61) Πα. 226. 9. 
βαρυβόαν πορθμὸν πεφευγότες ᾿Αχέρον- 
τὸς 5δς. ἴῃς ροάβ ἔτ. 143. 8. 

ἀχέτας] «ἀν! Ἀἀἁ μὲν ἀχέταν Λίνον αἵλινον 
ὕμνει Θρ. 8. 6. 

ἀχέω] ἐνν ἀχεῖ τ᾿ ὀμφαὶ μελέων σὺν 
αὐλοῖς (τοάφχ ὑπὺ8 Ὀίοη. Ηδὶ.: ἀχεῖται, 
οἰχνεῖτ᾽ το}1.} ἐς. 78. 18. 

ἄχθος} ὀδηγάδνη νοεῖ. ἑκόντι δ᾽ ἐγὼ νώτῳ 
μεθέπων δίδυμον ἄχθος ἄγγελος ἔβαν ἱ. ε. 
1ς ἰαϑὶς οὐ γτγαϊβίῃβξ Αἰκίηιαθ δηᾶ 

Μεϊοεβίαϑ Ν. 6. δ7. 

"Ἀχιλλεύς, ᾿Αχίλεύς] (᾿Αχιλλεῖ, -ῆα, -ἐα; 
᾿Αχιλεύς, -ἐος, -εἴ 80 οὐ Ῥοΐευ8 δηὰ 

Ὑδοῦ5, Κιεὰ ὃν Αροϊῖο. ᾿Αχιλλέα 

τ᾽ ἕνεικ᾽ --- μάτηρ Ο. 2. 19. ἔστα σὺν 
᾿Αχιλλεῖ μόνος 85. Ῥαΐτοκῖοβ Ο. 9. 71. 
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ἄχ'νυμαι] ρνίευδ 

ἄχος) ραΐη, ἀἰξίνεος 

ἀχ'ρεῖος] τἰξεῖες5, πη ργο ἰαδἰα 

ἀχ'ρήμων) τυὐδοιεῖ πιοηον 

᾿Αχὠ] Εολο 

ἀψευδής] ἐνμε, οἱ ἐνιδ 

ἀώς]} «. ἀαωη 

ἀώς 

λᾳ φερέτω χάριν ᾿Αγησίδαμος, ὡς ᾿Αχιλεῖ 
Πάτροκλος Ο. 10. 19. σὺν Αἰακῷ Πηλεῖ τε 

κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ᾽ ᾿Αχιλλεῖ Ρ. 8. 

100. ξανθὸς δ’ ᾿Αχιλεὺς τὰ μὲν μένων 

Φιλύρας ἐν δόμοις, παῖς ἐὼν ἄθυρε μεγάλα 
ἔργα Ν. 8. 48. ἐν δ᾽ Εὐξείνῳ πελάγει 

φαεννὰν ᾿Αχιλεὺς νᾶσον (86. ἔχει. ἔστι δέ 
τις --- Λευκὴ νῆσος, εἰς ἣν δοκεῖ τὸ ᾿Αχιλ- 

λέως σῶμα ὑπὸ Θέτιδος μετακεκομίσθαι. 

Σ) Ν. 4. 49. βαρὺ δέ σφιν (ϑς. τοῖς 
Αἰθιόπεσσι) νεῖκος ᾿Αχιλεὺς ἔμπεσε (Ηετ- 

τῆ τπϑῖτ! τι: ἔἕμπεσ᾽ ’Αχιλ(λ)εὺς 

οοὐά.) Ν. 6. δθ0. κράτιστον ᾿Αχιλέος 

ἄτερ μάχᾳ (Ξε. Αἴαντα) Ν. 1. 31. ἦ μὰν 

ἀνόμοιά γε --- ἕλκεα ῥῆξαν --- τὰ μὲν 

ἀμφ᾽ ᾿Αχιλεῖ νεοκτόνῳ 8ς. Οάγϑϑοι8 δηὰ 
Αἰδ58 Ν. 8. 80. καὶ νεαρὰν ἔδειξαν σοφῶν 
στόματ᾽ ἀπείροισιν ἀρετὰν ᾿Αχιλέος 1. 8. 
48. οἷς δῶμα Φερσεφόνας μανύων ᾿Αχιλεύς, 
οὖρος Αἰακιδᾶν 1. 8. δδ. 7τ᾽ ᾿Αχιλλῆαί 
Πα. 13. 2. εἴ. 5. ν. Πηλείδας; ν. Ν. 8. 

431., Ο. 2. 19. 

τῷ καὶ ἐγὼ, καίπερ 

ἀχνύμενος θυμόν, αἰτέομαι χρνυσέαν κα- 
λέσαι Μοῖσαν Ι. 8. δ. ς. δες,, τὸ δ ἄχνυ- 

μαι, φθόνον ἀμειβόμενον τὰ καλὰ ἔργα 
Ρ. 7. 18. 

ἄλλον ἀλλοίων 
ἀχέων ἔξαγεν 8ς. ΑΞϊαρίοβΒ Ρ. 8. δ0. 
ἴυξεν δ᾽ ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει “--- 
Αἰήτας Ρ. 4. 287. 

μὴ πρὸς 
ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀχρεῖον λόγον 
(Βοδοκι: ἀρχαῖον οοἀά., ἑοτί. τεοῖ6) ἔτ. 
180. 1. 

ὃς μὲν ἀχρή- 
μων, ἀφνεὸς τότε ἔτ. 124. 8. 

μελαντειχέα νῦν δόμον 
Φερσεφόνας ἔλθ᾽, ᾿Αχοῖ, πατρὶ κλυτὰν 
φέροισ᾽ ἀγγελίαν Ο. 14. 21. 

ἀψευδεῖ δὲ πρὸς 

ἄκμονι χάλκενε γλῶσσαν Ρ. 1. 80. Ἰαψευδί 

Ῥ. Οχν. ἐγ. 3449. ἔτ. 414. 
τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν 

παῦρον ἐπὶ γλεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισα 
ῥέποντα πρὸς ἀῶ ν. ἀναλίσκω Ρ, 9. 26. 
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Ὁ. ᾿αυη, τπυοῖμοσ οἱ Μεηποηθ. "Δοῦς τε 

παῖδ᾽ Αἰθίοπα ἐ. 6. Μετάθοῦ Ο. 2. 88. 

φαεννᾶς υἱὸν εὖτ᾽ ἐνάριξεν ᾿Αόος ἀκμᾷ 
ἔγχεος ζακότοιο (Ετ. ϑεμηνᾶ: ἀοῦς 

οοὐά.) Ν. 0. δῶ. τεβ8ι., Επϑίδίῃ., Ῥσζοσιῃ. 

Ῥιπά., 8.16, λιτὴν δὲ ᾿Ηὼ τὴν εὐκταίαν 

(8ς. λέγει Πίνδαρος) ἐς. 21. 

᾿Αωσφόρος] ν. ᾿Αοσφόρος. 
ἄωτος] (-ος, -ῳ, -ον; -οΟ") ο. βθη. 

1. οἱ τηΐηβρ8. ἃ. οδοϊοοεὶ (ῥογοη) 

μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ Ο. 1. 16. δραπὼν --- 

ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον Ρ. 4. 131. ἐγκωμίων 

γὰρ ἄωτος ὕμνων ἐπ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὦτε 
μέλισσα θύνει λόγον Ρ. 10. 88. ἕπεται δὲ 
λόγῳ δίκας ἄωτος ᾿ἐσλὸν αἰνεῖν᾽ Ν. 8. 29. 

εὐαγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεται, πο- 
λιατᾶν καὶ ξενῶν γλώσσας ἄωτον Ι. 1. 81. 

δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι 

τὸν ἄλπνιστον 1. ὕ. 12. ἐν Νεμέᾳ μὲν 

πρῶτον, ὦ Ζεῦ, τὶν ἄωτον δεξάμενοι 

στεφάνων 1. 6. 4. ἀμνάμονες δὲ βροτοί, ὅ 
τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον κλυταῖς ἐπέων 

Βἄβυῦλών) ἃ 5βγιῶδο! ἴογ 'νβαϊεδ. Ἵνιν 

Βαβυλῶνος ἀμείψομαι( (οὐ βιυρρΙεηάαπι) 

Πα. 4. 16. ᾳπ|. ἐνβαβυϊ (Βαβνζλων 

ΒΌΡΡ. Γοῦεἷ) Δ. ἐς. 9. 

βάζω] ἐαϊὰ “ὦ τάλας ἐφάμερε, νήπια 
βάζεις χρήματά μοι διακομπέων᾽" ἔτ. 167. 

βαθμίς] Μένει οἷο οὐκ ἀνδριαντοποιός 
εἰμ’, ὥστ᾽ ἐλινύσοντα ἐργάζεσθαι ἀγάλ- 
ματ᾽ ἐπ’ αὐτᾷᾶς βαθ'μίδος ἑσταότ᾽ ἱ. «. 

Ῥεάεϑῖαὶ Ν. ὅ. 1. πιοεῖ., κλυτᾶς αἰῶνος 

ἀκρᾶν βἄθμίδων ἅπο (ἀπ᾿ ἀρχῆς τοῦ 
βίον. Σ: ἐλνεφςλοίά 1, ἃ 8, Ὀυϊ οἵ. Θυϊάδ5, 

νύσσα᾽ βαθμίς) Ρ. ὅ. 7. 
βάθρον] [οιεπΔαϊίονη ταεῖ. 

ἀσφαλές, Δίκα Ο. 18. θ. 

βἄθύδοξος, -ον] οἱ λίρ γεποωη Τυν- 

δαριδᾶν βαθύδοξοι γείτονες (835. Δωριεῖς) 
Ῥ. 1. 66. χρὴ δ᾽ ἄνδρα τοκεῦσιν φέρειν 
βαθύδοξον αἷσαν (. ς. βαθείας δόξας) 

Πα. 2. 68. 

βάθρον πολίων 

βαθυὕλείμων 

ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν 1. 7. 18. χρὴ --- 
Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον προνέμειν (τὸν 

ὕμνον. Σ.}1. 8. 1θ. ἔραται δέ μοι γλῶσσα 
μέλιτος ἄωτον γλνκὺν( (ἱ. ς. τὸν ὕμνον. 

καταλείβειν 6. ξ. βδυρρ. ΝΝ11.) Πα. 6. δ. 
ΡΙ., στεφάνων ἄωτοι κλυτὰν Λοκρῶν 
ἐπαείροντι ματέρ᾽ Ο. 9. 19. Ὁ». ολοίοδεὶ 

(ῥνὶσε) "Ολυμπιονίκαν ὕμνον ὀρθώσαις, 

ἀκαμαντοπόδων ἵππων ἄωτον Ο. 8. 4. 
ὑψηλᾶν ἀρετᾶν καὶ στεφάνων ἄωτον 
γλυκὺν τῶν Οὐλυμπίᾳ --- δέκεν Ο. ὅδ. 1. 
ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ --- φράσαι χειρῶν ἄωτον 
Βλεψιάδαις ἐπίνικον Ο. 8. 78. θαμὰ μὲν 
᾿Ισθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον 
Ν, 2. 9. 
2. οἱ ρΡασβοηβ, ἐὴδ ἰογειιοςί, δεσί, ῥίον 

Θήρωνα --- εὐωνύμων --- πατέρων ἄωτον 
Ο. 2. 7. κατέβα ναυτᾶν ἄωτος Ρ. 4. 188. 

ΡΙ., ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄωτοι περιναιετα- 
όντων ἤθελον Ν. 8. 9. «ἢ. ἔτ. 1116. 7 τηΐτα. 

3. ἔταρᾳ. γενναίων ἄωτος νεκταρέας ἐγ. 

80. {. Ἰᾶωτος ἡρώων ἐτ. 1114. 7. 

βἄθύζωνος, -ον] ἰἴοω ωαΐϊείεὰ, ιυἱιμ ἄνδες 

δομηδ ἰοῶ σὺν βαθυζώνοιο διδύμοις 

παισὶ Λήδας (Ῥαυν: -ζώνου οοἀά.) Ο. 8. 

86. σὺν βαθνζώνοισιν --- Χαρίτεσσι Ῥ. 9. 
2. βαθύζωνοι κόραι χρυσοπέπλου Μναμο- 

σύνας ἰμε Μυβε8 1. 6. 74. βαθύζωνόν τε 
Λατώ ἐς. 898. 2. 

βἄθύκολπος, -ον] υἱτὰ ἀδ6} [οἱάὰς βα- 
θυκόλτπων τε Μοισᾶν Ρ. 1. 12. ἀπὸ προθύ- 

ρῶν βαθύκολπδν ἀνερέψατο παρθένον 
Αἴγιναν (-κκόλπων Μα45) Πα. 6. 186. 
ταοῖ., βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις Ρ. 9. 101. 

βἄθύκ'ρημνος,-ον)] ὐὰ πέρ ῥνεοὶῥίοος 
βαθνκρήμνοισι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀκταῖς ᾿Ελώρον 
Ν. 9. 40. γαίας τε πάσας καὶ βαθύκρημνον 

πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ (Ηδγηο: 

«κρήμνου οοἀὰ.) 1. 4. δθ. 
βἄθὕλείμων] ἐν" ἀδεΡ νιεαάοως ἱ. ας. ἀδερ ἐπ 

ἐδ πιραάους. ἔθηκε καὶ βαθυλείμων 

ὑπὸ Κίρρας πετρᾶν ἀγὼν κρατησίποδα 



βαἅθύμαλλος 

Φρικίαν (Ηατέυηρ: βαϑυλείμωνα --- πέ- 
τραν οοἀά.) Ρ. 10. 16. 

βἄθύμαλλος) ἀεεΡ-Πεεοεὰ δέρμα τε 
κριοῦ βαθύμαλλον ἄγειν" Ρ. 4. 16]. 

βᾶἄθῦμῆτα) (ΑΦο]., οἵ,, εὐρύοπα, δ5ἰπιτα.) 
Ῥγοϊοιιπάϊν οἷδε βαθυμῆτα Χίρων Ν. 8. 
δ8. 

βαθῦὕπέδϊος, -οὁν] ἱὴ ἐς ἀδ6 εἰ ῥΙαῖν 
ἐν βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ Ν. 8. 18. 

βᾶθυύπόλεμος} ἀδεῤ ἐπ ϑαν βαθνπολέ- 
μου --- "Ἄρεος Ῥ. 2. 1. 

βἄθύς] (ἐν: -εἴα, -εἰας, -εἴαν: - ποαι., δος.) 
1. Χὸι, ἀδεΡ ἐς βαθεῖαν --- πόντον 

πλάκα Ρ. 1. 24. βαθὺν πόντον περάσαις 
Ῥ. 8. 10. ἁλὸς βαθεῖαν κέλευθον ἀνοίγων 

(βαθείας Βεοτρὶς ς Σ.) Ῥ. ὅ. 88. ἔμπα, 

καΐπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, 

ἀντίτειν᾽ ἐπιβουλίᾳ Ν. 4. 836. “ ἐς τὸν 
βαθὺν Τάρταρον Πα. 4. 44. 

2. πιεῖ. ἃ. ῥγοϊομπὰ βαθεῖαν ὑπέχων 
μέριμναν ἀγροτέραν Ο. 2. δ4. ἦν δὲ κλέος 
βαθύ τ»-. Ο. 1. δ2. ὁ μέλλων χρόνος ἐμὸν 
καταίσχυνε βαθὺ χρέος Ο. 10. 8. βαϑὺν 
εἰς ὀχετὸν ἄτας Ο. 10. 87. ἐσλὸν βαθὺ 

πήματος ἐν μικρῷ πεδάμειψαν χρόνῳ 

Ο. 12. 13. ἐς δὲ κίνδυνον βαθὺν Ρ. 4. 201. 

ὁ τι κε σὺν Χαρίτων τύχᾳ γλῶσσα φρενὸς 

ἐξέλοι βαθείας 1. 6. ἤγοη! (π6 ἀεῥίδ5 οἱ δὲς 
σοι Ν. 4. 8. Ρ. γἱοἢ τοῖσι μὲν 

ἐξεύχετ᾽ ἐν ἄστει Πειράνας σφετέρον 

πατρὸς ἀρχάν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν 

Ο. 138. 62. ὅστις ἄνευθ᾽ “Ελικωνιάδων 
βαθεῖαν --- ἐρευνᾷ σοφίας ὁδόν Πα. 78. 20. 

3. ἢ. 8ϊη8., ρζοὸ δᾶν. ἅτε γὰρ ἐννάλιον 

πόνον ἐχοίσας βαϑὺ σκενᾶς ἑτέρας (οοἀά.: 

βαθὺν Βετρκ: βυθοῖ ΜΜ11.: ἐπε λα ἀεῥιῃς) 

Ῥ, 2. 19. 
4. ταρ. β)αθὺν δὲ δινῃ (Ξυρρ. [ΟΡ 61) 

ἐγ. δ11. ς. 
βἄθύστερνος, -ον] ἀεεΡ δοφςονιεά, ἀδερ οἢξς- 

εὰ κοίλᾳ λέοντος ἐν βαθυστέρνον 

νάπᾳ (βαθυστέρνῳ ὁ Σ Βετρκ: 1. ς. ἴῃ 

Νοσιο8) 1. 8. 12. πιοῖ., τὰν βαθύστερνον 
χθόνα Ν. 9. 25. 

βαθύφ᾽ ρων] ὧμὰ ῥνοϊοιἃ ἰποιισηῖς Μοι- 
σᾶν βαθνφρόνων Ν. 7.1. 

βαίνω] (βαίνει; -ὧν, -οἷἱσα, -ον: ἰτηρί. 

βαίνω 

ἔβαινον, -ε: δοτ, 2, ἱπίγαηϑ. ἔβᾶν, -ἃ, -ἄν; 

βάντες; βᾶμεν: ρ»ί. βέβᾶκεν: δοτ. 1 530})., 
ἔγδῃβ. βάσομεν) 

1, οοπιδ, ΡῸ ἃ. δῦ. ““πεύϑομαι δ᾽ 

αὐτὰν (-- βώλακα) κατακλυσθεῖσαν ἐκ 

δούρατος ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἄλμᾳ ἑσπέρας 

ὑγρῷ πελάγει σπομέναν᾽ Ῥ. 4. 89. 

ταχέες --- ἔβαν Ῥ. 4. 180. ἀκλεὴς δ᾽ ἔβα 
ς. 10ὅν. 8. Μοίσαις γὰρ ἀγλαοθρόνοις 

ἑκὼν ᾿Ολιγαιθίδαισίν τ᾽ ἔβαν ἐπίκουρος 
Ο. 18. 97. Θεανδρίδαισι δ᾽ ἀεξιγνίων 

ἀέθλων κἀρυξ ἑτοῖμος ἔβαν Ν. 4. 74. 
ἄγγελος ἔβαν, πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο 
γαρύων εὖχος Ν. 6. 67, Ρ. ἐοἸ]ονεὰ ὉΓ 
8108. 1 Ιοςο4] 5υεϊχ. ᾿Αμύκλαθεν 

γὰρ ἔβα Ν. 11. 84. ὅσοι Τροίανδ᾽ ἔβαν 
Ι. 4. 80. ὃς Οὔλυμπόνδ᾽ ἔβα 1. 4. δᾶ, 
ς. ο. Ῥτερ., α. ἐπί, ἄλλα δ᾽ ἐπ’ ἄλλον 

ἔβαν ἀγαθῶν Ο. 8. 12. καὶ πάγκαρπον 

ἐπὶ χθόνα καὶ διὰ πόντον βέβακεν ἐργμά- 
τῶν ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί 1. 4. 41. 

ἁλὸς ἐπὶ κῦμα βάντες ἦλθον ἄγγελοι 

Πα. 0. 100. β. ἐξ. ὀῥΔυσαὶ δ᾽ ἄλλοτ᾽ 
ἄλλαι --- ἐς ἄνδρας ἔβαν Ο. 3. 834. ἐς 
θαλάμον μυχὸν εὐρὺν ἔβαν Ν. 1. 42. ἐς 
δίφρον Μοισᾶν ἔβαινον κλυτᾷ φόρμιγγι 

συναντόμενοι 1. 2. 2. γ- πρός, οἷοι 

Λιβύσσας ἀμφὶ γυναικὸς ἔβαν Ιρασα 

πρὸς πόλιν Ρ. 9. 106. ὃ. σχεδόν, 
τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται πρώτα θυγάτηρ 

ὁδοῦ δάφνας εὐπετάλον σχεδὸν βαίνοισα 

πεδίλοις ν. σχεδόν Παρθ. ἃ. 70. ἃ. ς. 

8οο. ςορῃ, Αἰολεὺς ἔβαινε Δωρίαν 

κέλευθον ὕμνων κ5(τ. 1919 ς. φᾶτε, 

ξοίηρ, τυαϊκίηρ ἀσθενεῖ μὲν χρωτὶ 

βαίνων 8ς. Ῥμιοκίοιε8 Ῥ. 1. δῦ. κατ’ 

"Ὄλυμπον ἄλοχος Ἥβα τελείᾳ παρὰ 

ματέρι βαίνοισ’᾽ ἔστι, καλλίστα θεῶν 
Ν. 10. 18. οἵ. Παρθ. 2. 10, δαργα. ἢ. 
ταεῖ. τῶν νῦν δὲ καὶ Θρασύβουλος 

πατρῴαν μάλιστα πρὸς στάθμαν ἔβα 
Ῥ. 6. 4δ. τὸ τὠργείον φυλάξαι ῥῆμ᾽ 

ἀλαθείας {(.. -- ἄγχιστα βαῖνον (ὁδῶν 
ΒΌΡΡ. ΗἩοσσπίαππ, ἑτᾶς Βογρκ) 1. 2. 10. 

2. δοῖ. 1 ἴγδηβ., ηπᾶς ἰο ἰγατεῖ ὄφρα 

κελεύθῳ τ᾽ ἐν καθαρᾷ βάσομεν ὄκχον 
Ο. 6. 24. 



βαιός 

3. (τας. Ἰβαμεν ἐξ ᾽Ολύμπου Πα. 220. 6. 
ἐπὶ λεπτῷ δενδρέῳ (βαίνειν) υδὶ ἐοτί. 

βαίνειν Ῥίπάατο τὶ υοεηάυπι ἐγ. 280. 
4. ἰπ ἐπιεβὶβ. ἐπὶ μὰν βαίνει ν. ἐπιβαίνω 

Ο. 7. 48. 
βαιός) ὅεω, «εαπίν βαιοῖς σὺν ἔντεσιν 

ποτὶ πολὺν στρατόν Πα. 2. 74. ἡ. ρΡ]. 
ῬΙὸ 8008., βαιὰ δ᾽ ἐν μακροῖσι ποικίλλειν 

ἀκοὰ σοφοῖς ἱ. ο. ὀνγίε! Ῥ. 9. 77. 

Βάκχος) οἱ Βαροδις, Ὀίοηγεαὶς ἌΑρτε- 
μις --- ζεύξαισ᾽ ἐν ὀργαῖς Βακχίαις φῦλον 
λεόντων (6-Η: βακχειαις Π.) Δ. 2. 21. 

βάλλω) (βάλλω, -ομεν; βάλλετί(ε); βάλλων: 
δοῦ. (ἔγβἄλε(ν), (ἔβαλον; βάλω, -ῃ; 

βαλέτω; βαλών; βαλεῖν: τιοἀὰ, βαλλό- 
μενος: ἱωρέ. βάλλετο: δοτ. βάλετί(ο), 

ἐβάλοντο; βαλέσθαι: ρ488. βάλλεται: Ρΐ. 
βέβ'ληνται) α. ἐλγοῖυ, εαξι, αςξ ἃ πιεά. 
λίθον ---- μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν σας ατύαν 
Ο. 1. ὅ8. ᾧτινι --- ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ -- 

κόσμον ἐλαίας Ο. 8. 18. ἔλπομαι μὴ 

χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ ὡσείτ᾽ ἀγῶνος βα- 
λεῖν ἔξω Ρ. 1. 44. ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὃ 

σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ᾽ ἁλικίαν (55. ᾿Ἱέρων) 
Ῥ. 1. 14. εἰ γὰρ οἴκοι νιν (Ξ- βώλακα) 

βάλε πὰρ χθόνιον Αϊιδα στόμα’ Ρ. 4. 48. 

ἢ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόον ἔβαλεν ὡς ὅτ᾽ 

ἄκατον ἐνναλίαν; Ῥ. 11. 40. τότε βάλλεται, 
τότ᾽ ἐπ’ ἀμβρόταν χθόν’ ἐραταὶ ἴων 
φόβαι ἔτ. 76. 16. ὄφρα --- ᾿Αγαθωνίδᾳ 
βάλω κότταβον ἔτ. 128. 8. φῶ[τ]α --- 

φά[τναις] ἐν λιθίναις βαλί (53... 'Ἡρακλέης) 

{τ. 169. 21. πιοῖ., ἐν καρδίαις ἀνδρῶν 

ἔβαλον ᾿ὥραι πολνάνθεμοι ἀρχαῖα σο- 
φίσμαθ᾽ Ο. 183. 106. εὐναὶ δὲ παράτροποι ἐς 
κακότατ᾽ ἀθρόαν ἔβαλον Ρ. 2. 36. δαίμων 

δὲ παρίσχει, ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὕπερθε βάλ- 
λων Ρ. 8. 177. καί σφιν ἐπὶ γλυκεραῖς 

εὐναῖς ἐρατὰν βάλεν αἰδῶ Ρ. 9. 12. ἀλλὰ 

βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ 
ἀγαθῶν ἔβαλον (ἔλαβον ν. 1.) Ν. 11. 80. 

πρόφασις --- ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε 
σκότον τ. 228. Ὁ. οἰγίλα (νἘ}}, ο. 

δες. (ἃ ἀδῖ.), σλοοί αἱ'΄ τοξόταν βάλλων 

γυναικεῖον στρατὸν 5ς. ΒΟΙ]Ἔτορδοι Ο. 18. 

89. πιεῖ., ἄγε θυμέ’ τίνα βάλλομεν ἐκ 
μαλθακᾶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀιστοὺς 

89 βἄρῦβόας 

ἱέντες; Ο. 2. 89. μὴ βαλέτω με λίθῳ 
τραχεῖ φθόνος Ο. 8. δδ. ἀλλ᾽’ ἔσται 

χρονὸς οὗτος, ὃ καί τιν’ ἀελπτίᾳ βαλὼν 
ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ δ᾽ 
οὕπω Ῥ. 12. 81. πολλῶν ἐπέβαν καιρὸν 
οὐ ψεύδει βαλών (᾿ΟΙεἰςῃζεὶξ ἰδὲ πολ- 
λῶν καιρὸν αὐςῇ ΟὈ)εκΕ ζὰ βαλών᾽". 
Ἑδάϊς, Μποιθοβγυης, 19θ6, 163) Ν. 1. 18. ἃ 

Ἐπετείοσο, ογοῦη, χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς 
᾿Αλκμᾷνα στεφάνοισι βάλλω Ῥ. 8. 67. 

Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἷμα, σέο δ᾽ ἀγών, τὸν 
ὕμνος ἔβαλεν ὀπὶ νέων ἐπιχώριον χάρμα 

κελαδέων Ν. 8. θὅ. ς. ας ἀωαγ, ἰος6 

οἵ. Ο. 1. ὅ8.ι οἵ δύο μὲν (8.. δράκοντες) 

κάπετον, αὖθι δ᾽ ἀτυζόμενοι ψυχὰς βάλον 

Ο. 8. 39. ἀ. πιεά., α. ἐαδέ (Δ ποδοτ), 

ταεῖ. ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβον 
βάλλετ᾽ ἄγκυραν 1. 6. 13. Ββ. ἰαν ἀορωη 
(α ουπάκεϊου) καὶ μυχοὺς διζάσατο 

βαλλόμενος κρηπῖδας ἀλσέων 8ς. ᾿Απόλ- 

λὼν τ. 614. πιεῖ., βάλλετο κρηπῖδα 
σοφῶν ἐπέων Ῥ. 4. 1838. κάλλιστον αἱ 

μεγαλοπόλιες ᾿Αθᾶναι προοίμιον Αλκμα- 

νιδᾶν εὐρυσθενεῖ γενεᾷ κρηπῖδ᾽ ἀοιδᾶν 
ἵπποισι βαλέσθαι Ῥ. 7. 8. ὅθι παῖδες 
᾿Αθαναίων ἐβάλοντο φαεννὰν κρηπῖδ᾽ 

ἐλευθερίας ἐγ. 77. 1. ρΡα58., ἀρχαὶ δὲ (8ο. 

τοῦ ὕμνου) βέβληνται θεῶν κείνου σὺν 
ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς (εί. ἨδσπγοΣ: 

βαθμίδες: ἀρχαὶ λόγων ν. θεός Ὁ.) Ν. 1. 

8. «.ἰπ ἐπιςβὶβ. ἐν δ᾽ ἀρετὰν ἔβαλεν 

ν. ἐμβάλλω Ο. 7. 44. τρίτον ἔπι στέ- 
φανὸν --- βαλών ν. ἐπιβάλλω Ῥ. 11. 14. 

πρὸς ὄμμα βαλὼν χερὶ[ Πα. 1δ. 6. 
(. ἴταρ. Ὶν τοῦτο βαλλεμί Πα. 17. 7. 

βᾶμα] “Ὁ βάματι δ᾽ ἐν πρώτῳ κιχὼν 

παῖδ᾽ 5ς. ᾿Απόλλων Ρ. 3. 43. 

βάρβᾶρος, -ον] οἱ δανδαγοῖις «ῥεεοῦδ οὐδ᾽ 
ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε παλίγγλωσσος 

πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος 1. 6. 24. 

βαρβιτίζω)] ρίαν οπ ἐ}ε δαγδίίος: ς. ἃος., 

ὑοοοίδε υὐἱΐδι ἐλ δαγδίίος Ἰβαρβι{τιγξαι 

θυμὸν ἀμβλύνοντα καὶ φωνὰν ἐν οἴνῳ 

(Π. Ριμοάδαν, βυρρ. ΜΝ]. : παραλέξαι 
ῬΊακ.) {τ 124 ἃ, 

βᾶρῦὕβόας] ἀεε γοαγῆιρ βαρυβόαν πορθ- 
μὸν πεφευγότες ᾿Αχέροντος {τ. 143. 2. 



βἄρύγδονπος 90 

βἄρύγδουπος) ἰομά ἐῤιμπάενίηρ βαρυγ- 

δούπων ἀνέμων Ῥ. 4. 210. οἱ Ζευβ, 
βαρυγδούπῳ πατρὶ Ο. 0. 81. βαρυγδού- 

πον Διός Ο. 8. 4.4. 

βἄρύκομπος) ἰοια γοανῖηρ 

ποι λέοντες Ρ. δ. δ7. 

βἄρύκτῦπος) ἰομά ῥοιηπαάϊηρ οἱ ἴμε 868, 
δΔῃηᾶ 50 ορί ἢ, οἱ Ῥοβείάοηυ. βαρύκτνυπον 

Εὐτρίαιναν Ο. 1. 72. ᾿Ορσοτριαίνα --- ἐν 
ἀγῶνι βαρυκτύπον Ν. 4. 87. “᾿τρέω τοι 
πόλεμον Διὸς ᾿Εννοσίδαν τε βαρύκτνπον᾽" 
Πα. 4. 41. 

βαρύκομ- 

βἄρὕλογος] υδηίεὰ ἐν; δίμδν ϑογάς βαρυ- 
λόγοις ἔχθεσιν Ρ. 2. δὅ. 

βἄρόνω) ἰδ λιεαυν προν, ργίευε ἀστῶν 
δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει Ρ. 1. 84. 

βάρυνθεν δὲ περισσὰ Δελφοὶ ξεναγέται 
Ν. 7. 43. 

βἄρδόπας] ἀτεὺ υοἱεά Κρονίδαν, βαρυό- 

παν στεροπᾶν κεραυνῶν τε πρύτανιν 
(βαρύοπα εοπὶ. Μα45.) Ρ. 6. 24. 

βἄρυϑύπάλάμος) ἦεαυν παπάεά, ἀΐνα ἴπ {5 εα- 

εοι ον πότερόν νιν ἄρ᾽ ᾿Ιφιγένει᾽ --- 

ἔκνισεν βαρυπάλαμον ὄρσαι χόλον; Ρ. 11. 

28. 

βαρυπενθής ἢ] οἱ ἄεορ ἐτίε! Ἰβαρυπεῖνθ 
(ϑυρρ. ὅπε}}: ἔογξ. ἀϊν 5 πὶ} γ1τ. 844. 6. 

βᾶρὑς) λέαυν α. οἱ βουπά, ἄτερ, λεαυγ 
“ὀστέων στεναγμὸν βαρύν᾽" ἔτ. 168. ὃ. 
Ὁ. πιεῖ., ἤξαυγ, βγίδυοιες πένθος δὲ 
πίτνει βαρὺ Ο. 2. 38. 'Ελλάδ᾽ ἐξέλκων βα- 

ρείας δουλίας Ῥ. 1. 76. “ματρὸς βαρείᾳ 
σὺν πάθᾳ᾽" Ῥ. 8. 42. βαρειᾶν νόσων Ρ. ὅ. 
608. βαρὺ δέ σφιν νεῖκος ᾿Αχιλεὺς ἔμπεσε 

Ν. 6. δ0. ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώπων 

βαρὺς ἀντιάσαι Ν. 10. 80. ἀλλ᾽ ὀνοτὸς 
μὲν ἰδέσθαι, συμπεσεῖν δ᾽ ἀκμᾷ βαρύς 586. 
Με 8809, ἃ Ραμ Κταῖ8Ε 1. 4. 51. 

βἄρυσφάρᾷγος ἀεε} γεριδιίπρ οἱ τμυηάετ, 
πὰ 50 δορί. οἵ Ζου. βαρυσφαράγῳ 

πατρὶ 1. 8. 22, 

βἄρνφθέγκτας) ἀτερ γοαγὶηρβ ἰαχεῖ 
βαρυφθεγκτᾶν ἀγέλαι λεόντων ἔτ. 289. 

βᾶἄρύφθογγος, -ον] οὐνῆ ἀδεῦ υοἷοι σφε- 

τέρας δ᾽ οὐ φείσατο χερσὶν βαρυφθόγγοιο 
νευρᾶς Ἡρακλέης Ι. 6. 84. 

βἄσιλεύς 

βἄσἄνίζω) {ε:: ιυἱ δ ἃ ἰοκοδικίομε βασα- 

νισθέντι δὲ χρυσῷ τέλος Πα. 14. 37. 
βάσἄνος] οιολείοηε πειρῶντι δὲ καὶ 

χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος 
ὀρθός Ρ. 10. 67. νεαρὰ δ᾽ ἐξευρόντα δόμεν 

βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος Ν. 8. 20. 

διδάξαμεν χρυσὸν καθαρᾷ βασάνῳ τ. 
122, 16. 

βἄσίλεια, -ἴλεα}] φιεεν ἀλλὰ θεῶν 
βασίλεα σπερχθεῖσα θυμῷ πέμπε δράκον- 
τας ἄφαρ (σγης: βασίλεια οοἀά: βασιλέα 

ΒοςΟΚΗ. ἱ. ς. Ηοστγα) Ν. 1. 39. ὦ λιπαρᾶς 

ἀοίδιμοι βασίλειαι Χάριτες ᾿Ερχομενοῦ 
Ο. 14. 8. Ἰὴ Ιὲ βασίλειαν ᾿Ολυμπίων 

νύμφαν ἀριστόποσιν Πα. 21. 8, 11, 19, 21. 

βἄσϊλεύς] (βασιλεύς, -ῆος, «ἐν, -εἴ, -ῆι, -ῆα, 

τἐ(α), -εὖ; -ἕες, -ῆες, -εὖὔσι(ν), -ἥας) οἱ 
Βοάβ οὐ τηοῃ, ἀΐηβᾷ΄ δεσπόταν, Συρακό- 

σιον ἱπποχάρμαν βασιλῆα Ηίοτοη Ο. 1. 
28. τὸ δ᾽ ἔσχατον κορυφοῦται βασιλεῦσι 

Ο. 1. 114. βασιλεὺς δ᾽ --- ἅπαντας ἐν 
οἴκῳ εἴρετο παῖδα Αἰργίοβ Ο. 6. 47. θεῶν 
βασιλεὺς ὁ μέγας Ζευβ Ο. 7. 84. ἐγχώριοι 
βασιλῆες αἰεί τα απ! οὐ ἘΡΒατπιοϑῖοβ 

οἱ Ορυβ Ο. 9. 06. ξεναπάτας ᾿Επειῶν 
βασιλεὺς Αὐγοὰ8 Ο. 10. 8δ. “εὕδεις, 
Αἰολίδα βασιλεῦ; ΒεΙ]οτορδοη Ο. 18. 67. 
Αἴτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν ὕμνον 

Βεϊποιποηο8 Ῥ. 1. 60. ἀστοῖς καὶ βασιλεῦ- 

σιν 50. οἱ Αἰΐπα Ῥ. 1. 08. ἄλλοις δέ τις 

ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν 

ὕμνον Ῥ. 2. 14. ναοῦ βασιλεὺς Λοξίας 

Ρ. 8. 27. ὃς Συρακόσσαισι νέμει βασιλεύς 

Ηΐδγου Ῥ. 8. 70. Κρονοῦ παῖδας βασιλῆας 
ἶδον ἱ. ο. το ροάβ Ρ. 8. 94. παρ᾽ ἀνδρὶ 

φίλῳ --- εὐἴππον βασιλῆι Κυράνας ΑΥΚο- 
81}45 Ρ. 4. ὃ. σε --- πεπρωμένον βασιλέ᾽ 

ἄμφανεν Κυράνᾳ Ρ. 4. 62. βασιλεὺς ἀνέ- 

μων -- Βορέας Ῥ. 4. 181. “βασιλεύς, 
ὅστις ἄρχει ναός ]858050 Ῥ. 4. 229. 

βασιλεύς ἐσσι μεγαλᾶν πολίων (ροϑὲ 

ἐσσί ἀϊπείπχις Εοβο: ἱ. ας. Ατ κοβι 189) Ῥ. ὅ. 

16. ἄτερθε δὲ πρὸ δωμάτων ἕτεροι λαχόν- 

τες ᾿Αἰδαν βασιλέες ἱεροὶ ἐντί ἐς ἀοαὰ 

κέῃρβϑ οἵ συσοπς Ρ. ὅ. 97. βασιλεὺς Γιγάν- 
τῶν Ῥοτρδγτίου Ρ. 8. 17. Ὑψέος εὐρυβία, 
ὃς Λαπιθᾶν ὑπερόπλων τουτάκις ἦν 



βἄσϊλεύω 

βασιλεύς Ῥ. 9. 14. οὐρανοῦ βασιλῆες 
πόντου τ της ροὰβ Ν. 4. 67. ὕμνος δὲ 

τῶν ἀγαθῶν ἐργμάτων βασιλεῦσιν ἰσο- 
δαίμονα τεύχει φῶτα Ν. 4. 84. Ζεὺς 
ἀθανάτων βασιλεύς Ν. δ. 86. βασιλῆα δὲ 
θεῶν πρέπει Ν. 7. 82. ἔβλαστεν δ᾽ υἱὸς 

Οἰνώνας βασιλεὺς χειρὶ καὶ βουλαῖς ἄρι- 

στος Αἰακοβ Ν. 8. 7. ἀθανάτων βασιλεὺς 

Ν. 10. 16. Ζηνί τε ἄδον βασιλέι 1. 8. 18. 
ψυχὰς --- ἐκ τᾶν βασιλῆες ἀγανοὶ καὶ 
σθένει κραιπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι ἄνδρες 
αὔξοντ᾽ τ. 188. 8. Ἰλαῶν ξενοδαίκτα 

βασιλῆος ἀτασθαλίᾳ κοτέων θαμά (βα- 
σιλῆ[ος] ὃς οὔδῃι ροβϑβὶβ: :. 6. ᾿υδοτηθ 0) 

τ. 1404. δ6 (80). Ἰβασιληΐ ἐτ. 21δς. 4. 
τηεῖ,, Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν 

τε καὶ ἀθανάτων ἔτ. 169. 1. τίς γὰρ --- 

θεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον 
ἐπέθηκ᾽; (τὸν αἰετόν: φησὶ δὲ τὸ κατὰ 

τοὺς ναοὺς τῶν θεῶν ἀέτωμα. Σ.) Ο. 18. 21. 

βἄσϊλεϑω] γεΐε “καί τοὶ μοναρχεῖν καὶ 

βασιλευέμεν ὄμνυμι προήσειν᾽" Ρ. 4. 106. 
κΑδραστος" ὃς τότε μὲν βασιλεύων κεῖθι 
Ν. 9. 11. ἀμφοτέραις (ἰ. 6. Λακεδαίμονι καὶ 

Θεσσαλίᾳ) --- γένος Ἡρακλέος βασιλεύει 

Ῥ. 10. 8. Ρᾶ55., "ἀρχαίαν κομίζων πατρὸς 
ἐμοῦ βασιλευομέναν οὐ κατ᾽ αἷσαν «“--- 

τιμάν᾽" Ρ. 4. 106. 

βάσις] [οοἱ-Ξ!ε (φόρμιγξ). τᾶς ἀκούει 
μὲν βάσις ἀγλαίας ἀρχά ὶ. 6. ἴῃ ἀλποίηρ 
Ρ. 1. 2. 

βᾶσσα] εἰει ἐν βάσσαις Κρονίου Πέλοπος 

1. 6. δὲ ΟἸγαιρὶα Ο. 3. 23, βάσσαισί τ᾽ 

ἄρχειν Παλίον Ῥ. 8. 4. “ἵκεο βᾶσσαν 

τάνδε" ἱ. 6. ΌὉΥ ΟΠΒείγοη 8 σᾶνα οὐ Μῖ. 
Ῥοϊίοα Ῥ. 9. ὅ1. ἐν βάσσαισιν ᾿Ισθμοῦ 

δεξαμένῳ στεφάνους 1. 8. 11. 

Βασσίδαι) ἃ οἶδ ἱπ Αἰρίπα. (ἔργα): 
Βασσίδαισιν ἅ τ’ οὐ σπανίζει: παλαίφατος 

γενεά Ν. 6. 81. 
βαστάζω)] εἴας, λοίά ἐπ οπεὶς ἡαπάς (οἴ. 

Ἐταθηκεοῖ οαὐ Αγ. 386) δαιδαλέαν 

φόρμιγγα βαστάζων 8ς. ᾿ϑατηορ 105 Γ, 4. 
290. πιεῖ., οἷαςρ, εἐπιδνασε, '᾽Ἐργότελες, 

θερμὰ Νυμφᾶν λοντρὰ βαστάζεις ὁμιλέων 
παρ᾽ οἰκείαις ἀρούραις (ςοπίτα Ἐτδηκοεῖ, 

Ὦ Δ, δ005, “᾿Βαπείογϑε ταὶ, πιδοῆβὲ ἀΐτ 
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Ζὰ βομδίέθη ταὐτ) Ο. 12, 19. “ὥρα πότ- 
νια, -- τὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας χερσὶ 

βαστάζεις, ἕτερον δ᾽ ἑτέραις Ν. 8. 3. χρὴ 
δὲ κωμάζοντ᾽ ἀγαναῖς χαρίτεσσιν βαστά- 

σαι]. 3. 8. 
βἄτιά) δης}, Τλτοἰεί κέκρνυπτο γὰρ (5ς. 

παῖς) σχοίνῳ βατιᾷ τ᾽ ἐν ἀπειρίτῳ (Ν].: 

βατίᾳ Ὀγ:Σ.: βατείᾳ ςοἀά.) Ο. 0. 84. 
Βαττίδαι] ἀσϑοοεπάδηξ5 οἱ Βεξῖοβ, συ ΐοτβ οὗ 

Ογγεῃς. Βαττιδᾶν ἀφίκετο δόμους 

θεμισκρεόντων (Μοϑβοῦ. : Βαττιαδᾶν οοἀὰ.) 

Ρ. ὅ. 238. 
Βάττος] αἴβο οϑ]εὰ Ατίβιοιοϊςβ, οὐ ΤΒεγα, 

800 οὗ Ῥοϊγτηποβῖοβ, ἑἰουπάοσ οὐ Ουὐτθῆθ 

οὔ ΑΡοΪ]ο0᾽8 ἰπϑίσυςοῃβ. Ἱέρεα χρῆσεν 

οἰκιστῆρα Βάττον καρποφόρον Λιβύας 
Ῥ. 4. 6. ἐπέγνω μὲν Κυράνα καὶ τὸ κλεεν- 

νότατον μέγαρον Βάττου δικαιᾶν Δαμοφί- 
λου πραπίδων ΡῬ. 4. 280. ὁ Βάττου δ᾽ 

ἕπεται παλαιὸς ὄλβος Ρ. δ. 86. εὔχομαί νιν 
᾿Ολυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας ἔπι Βάττου 

γένει Ρ. δ. 124. 
Βελλεροφόντας) οἱ Κοτίπτδ, βοη οὐ ῬΡο- 

βείάοη, (Ο. 18. 69) Ὀυὲ οἰποίαῖγ οἵ 

Οἴδυκος, βοῃ οὗ ϑίϑυρβοβ, ϑοῃ οὗ Αἰοἱοβ 

(Ο. 18. 67): δὲ8 80ῃ ννὰ8 4130 Οἷα κοϑ 

(Ο. 18. 61); δο ν͵8 ΚιΠ64 ἐγγίηρ ἴο τοδοὰ 

Βεᾶνθῃ ὑρὸη Ῥορδᾶβοβ (1. 7. 46). ὁ 
καρτερὸς ὁρμαίνων ἔλε Βελλεροφόντας --- 

ἵππον πτερόεντ᾽ Ο. 18. 84. ὃ τοι πτερόεις 
ἔρριψε Πάγασος δεσπόταν ἐθέλοντ᾽ ἐς 
οὐρανοῦ σταθμοὺς ἐλθεῖν μεθ᾽ ὁμάγυριν 

Βελλεροφόνταν Ζηνός 1. 7. 40. 
βέλος] (βέλος, ποιι., Ἴος.: βέλη, -έων, 

-εστ(ν), -εσσιν ν.]., αὐ α. ἀγγοῖνῦ, «λα}! 

βροντὰν καὶ πυρπάλαμον βέλος ὀρσικτύ- 

που Διός Ο. 10. 80. “καὶ μὰν Τιτυὸν βέλος 
᾿Αρτέμιδος θήρευσε κραιπνόν'" Ῥ. 4. 90. 
“ἐκ πόντου σαώθη ἕκ τε ματρυιᾶς ἀθέων 
βελέων" Ῥ. 4. 102. Νεστόρειον γὰρ 
ἵππος ἅρμ' ἐπέδα Πάριος ἐκ βελέων 

δαιχθείς Ῥ. 6. 38. βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι 

κείνου φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι κόμαν 
ἔνεπεν Ν. 1. 68. γαῖα δ᾽ ἐν Θήβαις ὑπέ- 
δεκτο κεραυνωθεῖσα Διὸς βέλεσιν μάντιν 

Οἰκλείδαν Ν. 10. 8. ὃς κεραυνοῦ τε κρέσσον 
ἄλλο βέλος διώξει χερὶ τριόδοντός τ᾽ 
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Ι. 8. 84. ὃς Δολόπων ἄγαγε θρασὺν 
ὄμιλον σφενδονᾶσαι ἱπποδάμων Δαναῶν 
βέλεσι πρόσφορον ἔτ. 188.('ᾳ.: Β. πιεΐῖ,, α. 

οἱ ροεῖτυν, ἐμοὶ μὲν ὧν Μοῖσα καρτερώ- 

τατον βέλος ἀλκᾷ τρέφει Ο. 1. 112. πολλά 
μοι ὑπ᾽ ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ 
φαρέτρας φωνάεντα συνετοῖσιν Ο. 2. 88. 

ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων 

Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ᾽ ἐπίνει- 
μαι ἀκρωτήριον Αλιδος τοιοῖσδε βέλεσσιν 

(μέλεσσι (ν) ν. 1.) Ο. 9. 8. παρὰ σκοπὸν οὐ 
χρὴ τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν 
Ο. 18.9δ6. β.οἔ Ιονε, πότνια δ᾽ ὀξυτά- 
τῶν βελέων --- Κυπρογένεια Ῥ. 4. 213. 

Ὑ. οἱ δνατίςε, χρυσέων βελέων ἔἕντι 
τραυματίαι ἐγ. 223. 

βένθος] ἀεριμ, αὃγες 
βένθεσιν Ο. 7. δ7. 

βία] (βία, -ας, -αν) ῥοιυεν, μεἰρὶβ, ἐβρ. οἱ 
ῬὨγϑίοαὶ 5ισοηρί. Κόλχοισιν βίαν 

μεῖξαν (Ξς. οἱ ᾿Αργοναῦται; ““πίο!ερο ἀ6 
Ἰυάϊ5 ἀϊοῖυ τ," Θο;γοοάοτ) Ρ. 4. 212, βία 

δὲ μεγάλαυχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ Ρ. 8. 16. 
εἰ δ’ ὄλβον ἣ χειρῶν βίαν ἢ σιδαρίταν 

ἐπαινῆσαι πόλεμον δεδόκηται Ν, δ. 19. 

ἕν τ’ ἀέθλοισιν ἀριστεύων ἐπέδειξεν βίαν 
Ν. 1]. 14. [ἌβδΊηρε, καὶ στ(ρατὸν] 

ἱπποχάρμαν [σᾷ) βίᾳ πολέμῳ τελευταίῳ 
προβιβάζοις (ϑυρ». Βυτν: τᾶι Π.: οὐρίᾳ 

Β]435, δα 4}}) Πα. 2. 106. ν)υκτὶ βίας 

ὁδόν τ. 169. 19. ῬΟΙΠΡΏΓΣΑΒΈΟΔΙΙΥ, 

ο. ξεῆῃ., -ῷ νηῆῆρῆιϊν ἕλεν δ᾽ ΟἸνομάον 

βίαν παρθένον τε σύνευνον Ο. 1. 88. 

᾿Ιόλαον -- καὶ Κάστορος βίαν, σέ τε, ἄναξ 
Πολύδευκες Ῥ. 1]. 61. ᾿Ενδαΐδος ἀριγνῶ- 

τες υἱοὶ καὶ βία Φώκον κρέοντος Ν. ὅ. 12. 

ταχέως δ᾽ ἐπ΄ ἀδελφεοῦ βίαν πάλιν χώρη- 
σεν Ν. 10. 78. ἐλπίδες δ᾽ ὀκνηρότεραι 
γονέων παιδὸς βίαν ἔσχον Ν. 11. 22. 
Τροίας ἵνας ἐκταμὼν δορί --- Μέμνονός τε 
βίαν ὑπέρθυμον Ἕκτορά τ᾽ 1. 8. δ4. 

βιάζομαι) ουενωλεῖπι ἀρχοὶ δ᾽ οὐκ ἔτ’ 
ἔσαν Ταλαοῦ παῖδες, βιασθέντες λύᾳ Ν. 9. 
14. 

βίαιος] (βυρετὶ. βιαιότατον) βιαίᾳ 
δαμεὶς ἀνάγκᾳ ὃγ 1λε ἰονοε οἱ Παρθ. 1. 17. 

μαλάσσοντες βίαιον πόντον ((λε ὕονέε 

ἁλμυροῖς δ᾽ ἐν 

βίος 

οἱ (δε «εα: ν. 1. βία τὸν υπὰς βιατὰν 
οοπΐ. Βουακ) "ἐσ. 1400.1" ἢ. ῥτὸ 8υὉ5., [ογοδ 

ἔν τε δαμόταις ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν, 

οὐχ ὑπερβαλών, βίαια πάντ᾽ ἐκ ποδὸς 
ἐρύσαις Ν. 7. 61. Νόμος --- ἄγει δικαιῶν 
τὸ βιαιότατον ὑπερτάτᾳ χειρί (ν. 1. 
βιαιῶν τὸ δικαιότατον) ἔτ. 109. 8. δάν., 

τως, “ἀποσυλᾶσαι βιαίως" δ» Ἴογεα Ῥ. 4. 

110. περὶ χρήμασι μοχθίζει βιαίως )ενγίονοδ 
οἱ. ΜΜ., 6. ἃ 5. 1892 ἐγ. 128. 7. 

[βϑιαιόω εονερεῖ βιαιῶν τὸ δικαιότατον 
(ν. 1. δικαιῶν τὸ βιαιότατον) (τ. 169. 3.] 

βῖδτάς) «ἰγοηρ, ῥοισεν{ε μαθεῖν Πα- 
τρόκλον βιατὰν νόον Ο. 9. 75. βιατὰς 
"Ἄρης Ῥ. 1. 10. καὶ σοφοὶ καὶ χερσὶ 

βιαταὶ περίγλωσσοί τ’ ἔφυν Ῥ. 1. 42. 
βιατὰς --- ἀνὴρ 1450ῃ Ῥ. 4. 286. ᾿Αντίλο- 

χος βιατὰς Ῥ. 6. 28. νωμάτω φιάλαισι 
βιατὰν ἀμπέλου παῖδ᾽ ἱ. ε. πο Ν. 9. 81. 

παῖδα ποντίας Θέτιος βιατάν ΑΟὨΪΠ68 
Πα. 6. 84. 

βϊάω] πιεὰ., ἐρεῥίον ἰονοα αραΐης,, υἱοϊαίε 
(πάρφασις). ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, 

τῶν δ᾽ ἀφάντων κῦδος ἀντείνει σαθρόν 
Ν. 8. 84. 

βιβάω)] ἰεΡ αἰοπᾷ ἰδοῖσα τόνδε κῶμον 
ἐπ΄ εὐμενεῖ τύχᾳ κοῦφα βιβῶντα Ο. 14. 17. 

βιόδωρος] 6 εἰυὶηρ εἰ καί τι Διωνύσον 
ἄρουρα φέρει βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος 
Πα. 4. 20. 

βίος] (βίον, -ῳ, -ον) ες α. 8ρδῃ, ἸδηρῈν 
οὗ 5. μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον 
σπεῦδε Ῥ. 8. 6]. ταύτας δὲ μήποτε τιμᾶς 

ἀμείρειν γονέων βίον πεπρωμένον (ἱ. ο. -Ξ 
γονέας πεπρωμένον βίον διάγοντας) Ρ. 6. 

27. δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ᾽ ἀνδράσι κρέμαται, 
ἑλίσσων βίον πόρον (Ττῖο]: βιότον οςοἀά.) 
Ι. 8. 16. ἐπὶ γῆρας ἱξέμεν βίον Πα. 6. 

117. μηδ᾽ ἀμαύρον τέρψιν ἐν βίῳ (τ. 126. 
οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον 

ἀρχάν 56. ἐπο ἱπὶἄαϊε ἴῃ ἐπ ΕἸευσνί δα 
τηγβίογιοβ ἐσ. 137. [βίον (οοάά.: βιότου 

Ῥοπαϊάβοη) 1. 4. 86... Ῥ. ννᾶν οἱ |1{9. 

ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδό- 

μοχθον 96. Ταπία]οβ Ο. 1. δ9ϑ. βίον κορυσ- 
σέμεν ὀρθοβούλοισι μαχαναῖς Ρ. ὅδ. 70. 

ς. Ἰἰνο!μῃοοά, ἀρούραισιν, αἴτ᾽ ἀμειβό- 



βιός 

μεναὶ τόκα μὲν ὧν βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν 
ἐκ πεδίων ἔδοσαν Ν, 6. 10. 

βιός] δοιυ Ἰεῦρε βιῶ[ι γέ, 844. 4. 
θῖοτά) {{|6 πρέσβυς ἐγκύρσαις ἑκατον- 

ταετεῖ βιοτᾷ Ῥ. 4. 282. φνᾷ δ᾽ ἕκαστος 

διαφέρομεν βιοτὰν λαχόντες Ν. 7. δ4. 
τοὺς δ᾽ ἐν πολυχρύσοις θαλάμοις βιοτά 
(8ς. εὐφραίνει!) ἐγ. 221. 8. φιλάνορα δ᾽ 

οὐκ ἔλιπον βιοτάν (8βο. οἱ δελφῖνες) ἔτ. 280. 
βιοτεύω] νε ῥῆμα δ᾽ ἐργμάτων χρονιώ- 

τερον βιοτεύει Ν. 4. 6. 
βίοτος] (-ον, -ῳ, -ον) “6 λοιπὸν ἀμφὶ 

βίοτον Ο. 1. 97. λέγοντι --- βίοτον 

ἄφθιτον ᾿Ινοῖ τετάχθαι Ο. ἃ. 29. ἀπονέ- 
στερον ἐσλοὶ δέκονται βίοτον Ο. 2. 68. 
ἀπήμαντον ἄγων βίοτον Ο. 8. 87. ἔργων 
πρὸ πάντων βιότῳ φάος Ο. 10. 28. παρὰ 

Κρονίδαις γλυκὺν ἑλὼν βίοτον Ῥ. 2. 26. 
εἰ γάρ σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμό- 
σαῖς ἦβᾳ λιπαρῷ τε γήραι διαπλέκοις 

εὐδαίμον᾽ ἐόντα Ν. 7. 98. θνατὸν διέρχον- 
ται βιότον τέλος (Ποπα!άϑοι: βίου ςοἀά.) 
:, 4. 8. [ἑλίσσων βιότον πόρον οοἀά.: 

βίου Ὑτίο1.)} 1. 8. 16] το βιότωζι) 

φαοσί (ΥΝ1].: βροτῷ Ιοἀΐ: ςἔ. Ο. 10. 28) 
ὑέτ. 8844. 1. 

Βιστονίς] 1. δα)., οἱ ἐλε Βὶείοπες, ἃ ῬΘΟΡ 

οὗ Τῆγαςθ, μ)]όναρχον Κικόνων [παρὰ] 
Βιστονίδι λίμνᾳ[ ἔτ. 169. 11. 

βλάπτω)] λαν»:, δτγέ ταοῖ. τό γ᾽ ἐν ξυνῷ 
πεποναμένον εὖ μὴ λόγον βλάπτων 

ἁλίοιο γέροντος κρυπτέτω υἱοϊαἑηρ Ῥ. 9. 
94. σοφοὶ δὲ μέλλοντα τριταῖον ἄνεμον 

ἔμαθον οὐδ᾽ ὑπὸ κέρδει βλάβεν Ν. 7. 18. 
βλαστάνω] ρνοὼ βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς 

ὑγρᾶς νᾶσος Ο. 7. θ9. ἔβλαστεν δ᾽ υἱὸς 

Οἰνώνας βασιλεὺς χεῖρὶ καὶ βουλαῖς 
ἄριστος Ν. 8. 1. 

βλέπω) ἰοολ ὦναξ, ἑκόντι δ᾽ εὔχομαι 

νόῳ κατά τιν᾽ ἁρμονίαν βλέπειν ἀμφ᾽ 
ἕκαστον ὅσα νέομαι (ν. ἁρμονία) Ῥ. 8. 68. 

ταβῖ,, ο. δος. ἰοοὰ αἱ, πεεᾶ, τὸ δὲ πρὸ 
ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν (Π.: 
οσι. οοὐά.} Σ. 8. 18. ς. δος. οορῃ., φθονερὰ 

δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ βλέπων γνώμαν κενεὰν 
σκότῳ κυλίνδει Ν. 4. 89. Ἰβλεπεῖ Ῥ. Οχγ. 
2442 (τ. 87. 

Βοιβῖάς 

ἘΒλεψὶάδαι] ἃ οἴδῃ οἱ Αἰἱρίπα, φράσαι 
χειρῶν ἄωτον Βλεψιάδαις ἐπίνικον Ο. 8. 
758. 

βληχρός] ἀπ, εἰμρείπἢ, τυεακ ἔνθεν τὸν 

ἄπειρον ἐρεύγονται σκότον βληχροὶ δνο- 

φερᾶς νυκτὸς ποταμοὶ ἔτ. 180. 2, δὰ Θρ. 8. 
πρόφασιν βληχροῦ γενέσθαι νείκεος ἔτ. 
246. (δς ἐχρίδηδέοη ἰῃ Ογδιλ., ΑὩ. Οχ. 

1. 9δ. 8, Πίνδαρος μὲν βληχρὸν τὸ ἰσχυρόν 
866 1:8 4185, ν. Τυγγῃ ἔτ. 186. 10.) 

βοά] (-ά, -ᾷ, -ἀν; -αἱ α. «λοι, ἐνγ 

᾿Αθαναία --- ἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ Ο. 

1. 81. διήρχετο κύκλον ὅσσᾳ βοᾷ Ο. 9. 98. 
ἀλαθής τέ μοι ἔξορκος ἐπέσσεται ἑξηκον- 

τάκι δὴ ἀμφοτέρωθεν ἀδύγλωσσος βοὰ 
κάρυκος ἐσλοῦ Ο. 18. 100. Ρ. φομμά οἵ 

8 πιυϑὶσα! ἱπβέγυτηεπέ. φόρμιγγά τε 

ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε 
θέσιν -- συμμεῖξαι Ο. 8. 8. παντᾷ δὲ χοροὶ 
παρθένων λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ᾽ αὐλῶν 
δονέονται Ῥ. 10. 89. σὺν καλάμοιο βοᾷ 
θεὸν δέκονται Ν. δ. 838. ο. υοἱοα, Ξοηβ 

ὄσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται 

βοὰν Πιερίδων ἀίοντα Ῥ. 1. 18. βοὰ δὲ 
νικαφόρῳ σὺν ᾿Αριστοκλείδᾳ πρέπει Ν.8.67. 

βοᾷθοέω] δεῖ βοαθοῶν τοι παρὰ μέγαν 
ὀμφαλὸν εὐρυκόλπου μόλεν χθονὸς (δε. 

Νεοπτόλεμος. βοαθόων οοἀά.: ροϑὲ βοα- 

θόων ἀϊδηχετυπε εἀὰ. νυΐρ. τὲ 51:38. 

ἰητεγργείδηϊεβ: οοττ. ΕἌΔΓΏ6}1) Ν, 1. 88. 

βοάω] τλοιε, ονγ εἷς δ᾽ (8... δράκων) 
ἐσόρουσε βοάσαις Ο. 8. 406. ς. δοο,, 
Μεσσανίον δὲ γέροντος δονηθεῖσα φρὴν 

βόασε παῖδα ὅν (ἱ. 6. ογέεα, "Ἰ»ν 50η'. οἵ. 
Ἐσδθηκεὶ ου Αμ. 48) Ρ. 6. 86. Ἰεβοα μεί 

Ῥ. Οχνυ. 1792 ἐγ. 41, 8. 

βόεος] οἱ οχεν (οἱ οχῇῖάο ὃ) βοέους 
δήσαις ἀνάγκᾳ ἕντεσιν αὐχένας (ν. 1. 
βοέοις) Ῥ. 4. 284. 

βοηλᾶτας) οκΣ ἀνγίυϊηρ ἱ. δ. δα δὰ οχ ἰδ 
1εά ἰο βαοτιῆςο. (ν. Βυτκετί, ΟΈ ΒΘ, 1906, 

98.) ταὶ Διωνύσον πόθεν ἐξέφανεν σὺν 
βοηλάτᾳ χάριτες διθυράμβῳ; Ο. 18. 19. 

Βοιβιὶάς) Βοϊδίαη Ιακ6 ἰῃὰ Ὑαβϑαϊυ, 
πέμψεν κασιγνήταν --- ἐς Λακέρειαν, ἐπεὶ 

παρὰ Βοιβιάδος κρημνοῖσιν ᾧκει παρθένος 
Ρ, 8. 84. 
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Βοιώτιος) ΒοεοίΪϊα ἀρχαῖον ὄνειδος ---- 
“Βοιωτίαν ὗν’ Ο. 6. 90. ἦν ὅτε σύας Βοι- 

ὦτιον ἔθνος ἔνεπον (οί. Σ. Ο. 6. 162, ὅτι 

διὰ τὴν ἀγροικίαν καὶ τὴν ἀναγωγίαν τὸ 
παλαιὸν οἱ Βοιωτοὶ ὕες ἐκαλοῦντο) ἔτ. 88. 

Ρ]. Ῥσο ϑιῦ8., ἀγῶνές τ’ ἔννομοι Βοιωτίων 

(βοιωτῶν, -ἰας νν. 11].: -ἴἰοῖ ὈγΖ.) Ο. 7. 

8ὅ. 

βορά] )οοὰ δείπνον δὲ λήγοντος γλυκὺ 
τρωγάλιον καίπερ πεδ᾽ ἄφθονον βοράν 
ἵν, 124ς. 

Βορέας] Νονίκ οἱπὰ ἴδε καὶ κείναν χθόνα 
πνοιαῖς ὄπιθεν Βορέα ψυχροῦ (ἰ. 6. τῶν 
Ὑπερβορέων) Ο. 8. 81. ὁπόταν τε χειμῶ- 
νος σϑένει φρίσσων Βορέας ἐπισπέρχησ᾽ 
Παρθ. 2. 18. ῥτο μΡεζβ., ἔντυνεν βασιλεὺς 
ἀνέμων Ζήταν Κάλαίν τε πατὴρ Βορέας, 

ἄνδρας πτεροῖσιν νῶτα πεφρίκοντας ἄμφω 
πορφυρέοις Ῥ. 4. 182. 

βοτάνα] ῥαφίμγε βοτάνα τέ νίν ποθ᾽ ἁ 
λέοντος νικάσαντ᾽ ἤρεφε ἱ. 6. οἱ 186 
Νειῆςδῃ Ἰοη Ν. 6. 49, 

βουβότας] α. ρέυξηιρ ῥαδίμναρε [οΟΥ οχεν 

βουβόται τόθι πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται 

Δωδώναθεν ἀρχόμενοι Ν. 4. δ. ΡΒ. ῥτὸ 

ϑυῦ5., λεγάφπαν καὶ τὸν βουβόταν 
οὔρει ἴσον --- ᾿Αλκυονῆ (βουβόταν δὲ τὸν 

βουκόλον φησί, παρόσον τὰς ᾿Ηλίου 
βοῦς ἀπήλασεν. Σ.} 1. 6. 82. 

βουθῦσία) ταονίξέοα οἱ εαϊΐπὀ βωμοὺς ἐξ 
διδύμους ἐγέραρεν ἑορταῖς θεῶν μεγίσταις 
ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθλων τε πεμπαμέροις 

ἁμίλλαις Ο. δ. 6. ἀγών τοι χάλκεος δᾶμον 

ὀτρύνει ποτὶ βουθυσίαν Ἥρας ἀέθλων τε 
κρίσιν (τελεῖται δὲ κατὰ τὸ "Ἄργος τὰ 

Ἥραια ἣ τὰ 'Ἑκατόμβαια διὰ τὸ ἑκατὸν 

βοῦς θύεσθαι τῇ θεῷ. Σ. Ο. 7. 162) Ν. 10. 
28. Ἰδώροις βουθυ[ (ροΞβ515 [σι, [τ) Θρ. 7. 
12. 

βουλά] (-άν; «αἰ, -ἄν, -αἷς, -αἷσιν) α. 5ἷπρ., 
ῥίαν, σοπγϑε οὐ αρίϊον οὐ γνώμᾳ δι- 

πλόαν θέτο βουλάν Ν. 10. 898. Ρ. ρ]., 

οι δεῖς, ἀδείρης, εἰ ἐδεγαϊίοης ἀναπλέ- 

κοντι καὶ στεφάνους βουλαῖς ἐν ὀρθαῖσι 
"ῬΡαδαμάνϑνος Ο. 2. 76. αὐτὸν δαιμόνων 

βουλαῖσιν ἐθρέψαντο δράκοντες Ο. 6. 40. 
χϑὼν ὦὧτε φοινικέοισιν ἄνθησεν ῥόδοις 

βοῦς 

δαιμόνων βουλαῖς 1. 4. 19. ἢ ἀμφὶ πυκναῖς 

Τειρεσίαο βουλαῖς; (55. θυμὸν τεὸν εὔφρα- 
νας} 1. 7. 8. ἣν ὀρθαι τε βίουλ]αι τοῦτον 

(ΒΡΡ. 1οὐς]) Θρ. 4. 106. ἐδρ. ορρ. ἴο 

δοῦοπ δπὰ νου, βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι 
ἀκίνδυνον ἐμοὶ ἔπος --- παρέχοντι Ῥ. 2. 66. 
κλέπτει τέ μιν οὐ θεὸς οὐ βροτὸς ἔργοις 

οὔτε βουλαῖς Ρ. 8, 80. θανέμεν χείρεσσιν ἢ 

βουλαῖς ἀκνάμπτοις Ῥ. 4. 72. ἐν παισὶν 

νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς Ῥ. 4. 282. καὶ 
τὸ λοιπὸν ὁμοῖα --- διδοῖτ’ ἐπ᾽ ἔργοισιν 

ἀμφί τε βουλαῖς ἔχειν Ρ. ὅ. 119. ᾿Ησυχία --- 

βουλᾶν τε καὶ πολέμων ἔχοισα κλαῖδας 
ὑπερτάτας Ῥ. 8. 8. πράσσει γὰρ ἔργῳ 
μὲν σθένος, βουλαῖσι δὲ φρήν Ν. 1. 27. 
ἔβλαστεν δ᾽ υἱὸς Οἰνώνας βασιλεὺς χειρὶ 
καὶ βουλαῖς ἄριστος (τουτέστι, ἀνδρείᾳ 

καὶ φρονήσει. Σ.) Ν. 8. 8. ἔνθα βουλαὶ 

γερόντων καὶ νεῶν ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν 
αἰχμαί ἐγ. 199. 

βουλᾶφόρος, -ον] είυΐηιρ δοιεηδεὶ, οὐ ἀδἰἐδὲ- 

γαίΐοι κἀγοραὶ βουλαφόροι Ο. 12. δ. 
βούλευμα] ῥηπνῥοΞε, ῥίαη --α ξυνᾶνα Μαγνή- 

τῶν σκοπὸν πείσαισ᾽ ἀκοίταν ποικίλοις 

βουλεύμασιν Ν. δ. 238. οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως 
τὰ θεῶν βουλεύματ᾽ ἐρευνάσει βροτέᾳ 

φρενί ἔτ. 61. 4. Ἰσσέ νιν ὑπάτοισιν βουλεύ- 

οντι:; μασι 8ς. οὗ Ζευβ Δ. 4. 86. 

βουλεύω)] ἀεέενν"ἶηε ἃ. ο. ἴῃ. παῦροι δὲ 
βουλεῦσαι φόνου παρποδίον νεφέλαν τρέψαι 
ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν στίχας χερσὶ καὶ 

ψυχᾷ δυνατοί Ν.9.837. Ρ.ς. δος., δὲ γέ- 
τοἱυεά μῤῥοη κἀπρῷ δὲ βουλεύοντα φόνον 

κύνα χρὴ τλάϑυμον ἐξευρεῖν (ν. 1. βουλεύ- 
οντι: δίοοάιλίνς!ν) ἐτ. 384. 8. 

βούλομαι) ωἱδὴ βούλομαι παίδεσσιν 
Ἑλλάνωνί “τ. 118. 

βουνομία)] ραείμνίηρ οἱ ὁαμ1ε ἄνιππός 
εἶμι καὶ βουνομίας ἀδαέστερος οἱ [πὸ ἰ8- 

Ἰδπά οἱ Κοος Πα. 4. 27. 
βουπομπός, -ον] ιυἱ ἃ ᾿γοσεδοίοη οὐ οχϑη 

(ἴος βδοσίξϊςθ) πενταετηρὶς ἑορτὰ 

βονπομπός (α ϑβϑοτγίςς οὗ οχθῇ ορεπεά 

τς Ῥγείδη ραπι69) ἐγ. 198. 
βοῦς] (βοῦς; βοῶν, βουσίν, βόας) ἐοώ, οὐ 

“μῆλά τε γάρ τοι ἐγὼ καὶ βοῶν, ξανθὰς 
ἀγέλας ἀφίημ᾽᾽᾿ Ῥ. 4. 149. ἄροτρον σκίμ- 



βοῶπις 

ψατο καὶ βόας, οἷ φλόγ᾽ ἀπὸ ξανθᾶν γε- 
νύων πνέον καιομένοιο πυρός Ρ. 4. 3226. 

βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις (50. 
Κυράνα) Ρ. 9. 28. “Ἴδας ἀμφὶ βουσίν πως 

χολωθεὶς Ν. 10. 60 1α βοῦς ὑπ᾽ οἵστρί 
(οἱ 1ο) ἔσ. 811. Ὁ 13. “δοιὰ βοῶν θερμὰ 

πρὸς ἀνθρακιὰν στέψαν᾽" (ΒοεοκΉ: δια- 
βοῶν ςοἀὰ., να]ὰς οοττυρέϊ; 85. σώματα 7) 

ἔς, 168. 1. ἐπεὶ Γηρνόνα βόας Κυκλώπειον 

ἐπὶ πρόθυρον Εὐρυσθέος --- ἔλασεν 58. 
Ἡογαῖο5 ἔσ. 109. 6. ὑφ᾽ ἅρμασιν ἵππος, 
ἐν δ᾽ ἀρότρῳ βοῦς ἔτ. 2834. 2. τιεῖ., “μία 
βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ --- Σαλμωνεῖ 

ἐ. 6. ἕῆς νυ»ἱξε οἱ Αἴο]οβ Ρ. 4. 142. 

βοῶπις] ο»-εγεά ὡΑρμονίαν --- βοῶπιν 
Ρ. 8. 91. 

[βραχύνωτος τυἱίδ ἐὲς «ον τἱάρε βρ]αχύ- 
νῶτον στέρνον χθονός[ (ἐλ]αχύ- οἴἴδαπι 

ΟΉ.) Πα. 4. 14. 
βρᾶχύς] (βυροῖ]. βράχιστος) ὀνγίεί, «πονὶ 

8. οἱ ἔπι κενεὰ πνεύσαις ἔπορε μόχθῳ 

βραχύ τι τερπνόν Ο. 10. 98. πολλῶν 
πείρατα συντανύσαις ἐν βραχεῖ Ρ. 1. 82. 
καί τινα οἶμον ἴσαμι βραχύν Ρ. 4. 248. ὁ 
γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον 

ἔχει Ῥ. 4. 286. ὠκεῖα δ᾽ ἐπειγομένων ἤδη 

θεῶν πρᾷξις ὁδοί τε βραχεῖαι »τ. Ρ. 9. 68. 
πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν --- ἀφαιρεῖται βραχὺ 
μέτρον ἔχων ὕμνος 1. 1. 62. τὸν ᾿Αργείων 
τρόπον εἰρήσεταί που κἀν βραχίστοις (Ξε. 

λόγοις) 1. 6. 69. Ὀ. οἱ βίαξατα, ςλονί 

μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ᾽ ἄκαμπτος, προσ- 
παλαίσων ἦλθ᾽ ἀνὴρ Ἠετακ]ε8 1. 4. 68. 
ο. ὁ. ἰηἴ., ἐπαδεφιιαίε, ἰοο «πα! βραχύ 

μοι στόμα πάντ᾽ ἀναγήσασθ᾽ Ν. 10. 19. 
τὰ μακρὰ δ᾽ εἴ τις παπταίνει, βραχὺς ἐξι- 
κέσθαι χαλκόπεδον θεῶν ἕδραν 1. 7. 44. 

βραχυσίδαρος) υυἱίλ «ἠον! δίαάε βραχυ- 
σίδαρον ἄκοντα Ν. 8. 46. 

β'ρέμω] δοῖ. ἃ πιεᾶ., γπγθτμν ὁ δὲ 
χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει ἱ. «. 
βνμνιδὶε Ῥ. 11. 80. λύρα δέ σφι β' ρέμεται 
καὶ ἀοιδά Ν. 11. 7. 

βρέφος) οὰ ἀμφιπόλους ἐκέλευσεν 

ἥρωι πορσαίνειν δόμεν Εἰλατίδᾳ βρέφος 
Ιδτῶοβ Ὁ, 6. 838. “ταὶ δ᾽ ἐπιγουνίδιον 
θαησάμεναι βρέφος αὐταῖς" Ατίϑβιαῖο5. Ρ. 
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9. 62. Ἰὲπὶ βρέφος οὐρανίον Διός[ Ηεγάκ 65 
Πα. 20. 9. 

βρέχω] ἀνεηποῖ, ναΐπ προπ ο. 80ο. ἔνθα 
ποτὲ β'ρέχε θεῶν βασιλεὺς --- χρυσέαις 

νιφάδεσσι πόλιν Ο. 7. 38. πρόσθε γὰρ 
νώνυμνος -- β'ρέχετο πολλᾷ νιφάδι 

(85. πάγος Κρόνου) Ο. 10. 61. πιεῖ,, ἴων 

ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι βεβρεγ- 
μένος ἁβρὸν σῶμα (8ς. ΙΔπιο5) Ο. . δ. 
μὴ σιγᾷ βρεχέσθω (-εσθαι ν. 1.) ἐγ. 240. 

βρίθω ἃ. ἱπίγαιϑ., δέ ἀεαὺν ταεῖ. σνγγε- 

νεῖ δέ τις εὐδοξίᾳ μέγα βρίθει ῥγευαιὶς, ἐδ 
Ῥουενμι! Ν, 8. 40. καὶ χρυσοκάρποισιν 

βέβριθε {δενδρέοις) (ϑρρ. ΝΝ1].: χρυσέοις 
καρποῖς ΒΟΟΟΚὮΏ: 56. ἴῃς σουπέγγ οὗ 186 

Ὀϊεθθεά ἀεδὰ) Θρ. 7. ὅ. Ὁ. ἰταη8., 

μιαλα ἧδαυν, ἰοαά τηοὶ. (θεός)" ὅσπερ 

καὶ Κινύραν ἔβ'ρισε πλούτῳ Ν. 8. 18. 
βρίσάρμᾶτος, ον] ῥοισενζμἱ εὐὐ!δ ἐς οδλανίοίς 

(εξ. βρίθω 4.) βρισαρμάτοις οἵ (Ξς. Θήβαις. 
τ. 8238 δυς τονοσανίξ 9η0}1}) Δ. ἃ. 20. 

βρομιάς] {. δάἄ]., οἱ Βνονιἶος, Βίοηγεαὶς 
βρομιάδι θοίνᾳ πρέπει[ Δ. 1. 11. 

βρόμιος] α. ἰοκιὰ τομμαΐηξ ἀλλ᾽ ἀνὰ μὲν 
βρομίαν φόρμιγγ᾽, ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν “-- 

ὄρσομεν Ν. 9.8. 6. ἐρίτ. οὐ Ὀίομπγβοβ, 

{16 Ἰομά «πομέϊηνβ οπᾶ εἸΙϊδότες οἷαν 

Βρομίου [τελε]τὰν καὶ παρὰ σκᾶ[ττ]ον 

Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις ἵσταντι Δ. 2. 
6. τὸν κισσοδαῆ θεόν, τὸν Βρόμιον, τὸν 

᾿Εριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν τ. 76. 10. 

βρόμος] ἰοκα ποῖς6, γοαγίηβΡ ἀποθανοῖσα 
β'ρόμῳ κεραυνοῦ ταννυέθειρα Σεμέλα Ο. 3. 

28. 
βροντά] ἐλιάον(δοὶ!) ἐλατὴρ ὑπέρτατε 

βροντᾷς ἀκαμαντόποδος Ζεῦ Ο. 4. 1. 

κελαδησόμεθα βροντὰν καὶ πυρπάλαμον 

βέλος ὀρσικτύπον Διός Ο. 10. 79. ᾿᾿αἰσίαν 
δ᾽ ἐπί οἱ Κρονίων Ζεὺς πατὴρ ἔκλαγξε 

βροντάν'᾽ Ρ. 4. 28. ἐκ νεφέων δέ οἱ ἀντάυσε 

βροντᾶς αἴσιον φθέγμα Ρ. 4. 197. 

βρότεος] »"ογίαϊ, οἱ 'θ ᾿Αἰδας ἀκινήταν 
ἔχε ῥάβδον, βρότεα σώμαθ᾽ ᾧ κατάγει 
κοίλαν πρὸς ἄγνιαν θνᾳσκόντων; Ο. 9. 84. 

βροτέαις ἀρεταῖς Ῥ. 1. 41. καλλίστα βρο- 
τεᾶν πολίων (8.. ᾿Ακράγατς) Ρ. 12. 1. μέρος 
ἕκαστον οἷον ἔχομεν βρότεον ἔθνος Ν. 3. 74. 
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“Βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα᾽" (8ς. Θέτις) 
1. 8. 36. οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως τὰ θεῶν βου- 
λεύματ᾽ ἐρευνάσει βροτέᾳ φρενί ἐς. 61. 4. 
βρστεᾶντ φρένα! κράτιστον φρενῶν ἔτ, 322, 
8. ἰβρότεον ἔθνος (ςοάά.: βροτὸν Ἐς. 

Βοβη) Ρ. 10. 38. 
θροτήσιος) »νιογαὶ ὅταν τις ---- θροτήσιος 

ἀνὴρ πότμον παραδόντος αὐτὸν ("-- πλοῦ- 
τον) ἀνάγῃ πολύφιλον ἑπέταν Ῥ. ὅ. 8. 

Πάριος ἑϊκαβόλος βροτη)σίῳ δέμαϊ θεός 
Πα. 6. 29. 

βροτός] (-ός, -ᾧ ", -ὀν); οἱ, -ὥν, «οἷς, -οἷστ(ν)) 

τηογίαί ϑ8005., βροτῶν φάτις Ὁ. 1. 28. τὸ 
δ’ αἰεὶ παράμερον ἐσλὸν ὕπατον ἔρχεται 
παντὶ βροτῶν Ο. 1. 100. ῆτοι βροτῶν γε 
κέκριται πεῖρας οὗ τι θανάτου Ο. ὃ. 80. 

πλείσταισι β'ροτῶν ξοινίαις αὐτοὺς ἐποί- 
χονται τραπέζαις Ο. 8. 89. διάπειρά τοι 

βροτῶν ἔλεγχος Ο. 4. 18. σὺν γὰρ ὑμῖν 
τά τε τερπνὰ καὶ τἀ γλυκέ" ἄνεται πάντα 
βροτοῖς Ο. 14. 6. ᾿Ιξίονα φαντὶ ταῦτα 
β' ροτοῖς λέγειν Ῥ. 2. 21. καὶ ὑψιφρόνων τιν᾽ 
ἔκαμψε β'ροτῶν Ρ. 8. ὃ1. οἷα ψιθύρων πα- 
λάμαις ἔπετ᾽ αἰεὶ βροτῷ (Ηςἰη οί; βροτῶν 

οοαὰ.) Ρ. 2. ἠδ. κλέπτει τέμιν οὐ θεὸς οὗ βρο- 
τὸς Ῥ. 8. 80. ἐν παρ΄ ἐσλὸν πήματα σύνδυο 

δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι Ρ. 8. 81. λέγον- 
ται μὰν βροτῶν ὄλβον ὑπέρτατον οἵ σχεῖν 
ἱ. ε. Ῥεϊδυβ δβηὰ Κοδάσιοβ Ρ. 8. 88. ἐν δ᾽ 
ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται Ῥ. 8. 92. 

δύνασαι δὲ βροτοῖσιν ἀλκὰν ἀμαχανιᾶν 

δυσβάτων θαμὰ διδόμεν Ν. 7. 96. “ταῦροι 

δ' ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν καμάτον 
μεταλαμβάνειν᾽" Ν, 10. 78. ἀλλὰ βροτῶν 
τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν 
ἔβολον Ν. 11, 89. ἀμνάμονες δὲ βροτοί 
(8ς. εἰσί) 1. 7. 11. [ατὰ δ’ ἐστὶ βροτοῖς 

σύν γ᾽ ἐλευθερίᾳ καὶ τά 1. 8. 16. τέρας, ἄν 
τε βροτοὶ Δᾶλον κικλῴσκοισιν ἔς. 38. 3. 
ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν, 
βροτοῖσιν δ᾽ ἀμάχανον εὑρέμεν Πα. 6. 58. 
καὶ γὰρ ὁ πόντιος ᾿Ορσ[ιτ)ρίαινά νιν 
περίαλλα βροτῶν τίεν (δο. Κάδμον) ἴα. 8. 
48. λέγοντι δὲ βροτοὶ Δ. 1. 16. θεόν, τὸν 
Βρόμιον, τὸν ᾿Εριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν 
ίς. 78. 10. τιμαὶ δὲ βροτοῖσι κεκριμέναι 

Παρθ. 1. 1. ἀθάναται δὲ βροτοῖς ἁμέραι, 

30 βωμός 

σῶμα δ᾽ ἐστὶ θνατόν Παρϑ. 1. 14. θεὸς ὁ 

πάντα τεύχων βροτοῖς ἔτ. 141. κὐΐ., 
ὅσαις δὲ β'ροτὸν ἔθνος ἀγλαίαις ἁπτό- 

μέσθα, περαίνει (Ετ. δορά; βρότεον 
ςοὐά.) Ρ. 10. 98. 

᾿Ιβυϑός ν. βαθύς. Ρ. 3. 19. 
Βωλᾶκιος] «οὐάρά, οἱοάαφά ἀνὰ βωλακίας 

βῶλαξ) :οά, εἰοά 

δ᾽ ὀρόγνιαν σχίζε νῶτον γᾶς (ἀναβωλα- 
κίας, -ἰαὶς οο44.) Ρ. 4. 228. 

“δέξατο βώλᾶκα 
δαιμονίαν" (ἰ. 6. Λιβύας εὑρυχόρου σπέρμα. 
ν. 42) Ρ. 4. 87. 

᾿βωμός] (-ὀς, -οἵο, τῷ, τόν; τῶν, «οἷς, τού) 

αἰἰαν τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πολυξε- 
νωτάτῳ παρὰ βωμῷ (βς. Πέλοψ. ἱ. 6. 1δο 
αἰΐας οἔ Ζουβ αἱ ΟἸγτηρία) Ο, 1. 98, πατρὶ 

μὲν βωμῶν ἁγισθέντων (8βς. Ζηνί. αἱ 
ΟΙγπρία) Ο. 8. 19. βωμοὺς ἕξ διδύμους 
ἐγέραρεν (Ξς. Ὑαῦμις) ἑορταῖς θεῶν μεγί- 
σταῖς ὑπὸ βονθυσίαις ἀέθλων τε πεμπα- 

μέροις ἀμίλλαις αὲ ΟἸγταρὶδ Ο. ὅ. ὅ. εἰ δ᾽ 

εἴη μὲν ᾿Ολυμπιονίκας βωμῷ τε μαντείῳ 
ταμίας Διὸς ἐν Πίσᾳ (δε Ἰαπιάαὶ στεσὸ 

Βοζράϊδιεγν ρτίοϑίβ οὔ τὰ8 οσδοῖεὲ οἵ 

Οἰγπιρίαη Ζευπ: δι᾽ ἐμπύρων ἐν “Ἤλιδι 
"᾿Ιαμίδαι ἐμαντεύοντο. Σ.) Ο. 8. δ. εἰ. 

Ζηνὸς ἐπ’ ἀκροτάτῳ βωμῷ τότ᾽ αὖ 
χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν (ες. “ἴΙαμὸν 

᾿Απάλλων) Ο. 8. 70. ὡς ἂν ϑεᾷξ πρῶτοι 
κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέα ἱἰ. 6. ἐο Αἴπθπο 
ἐπ πποάθ Ο. 7. 42. Αἴαν, τεόν τ᾽ ἐν 
δαττί, ᾿Ιλιάδα, νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόν 

δὲ Οροῦβ Ὁ. 9. 112. Διός, ὃν ἀρχαίῳ 

σάματι πὰρ Πέλοπος ἐβωμῳτἐξάριθμον 
ἐκτίσσατο (βωμῷ, -ῶὥὧν οοἀά, οοπεγὰ 

τοοῖσ) Ο. 10. 38, τὸν εἶδον κρατέοντα 

χερὸς ἀλκᾷ βωμὸν παρ᾽ '᾿Ολύμπιον Ο. 
10. 101. ἀνὰ βωμῷ θεᾶς κοιμάξατο (οἔ 

Αἴῖοηα δὲ Κογίηϊδ: 8 τοῦ, το ἐγκοίμησις) 

Ο. 18. 1δ. κελήσατό μιν --- θέμεν 'πτπίᾳ 
, βωμὸν εὐθὺς ᾿Αθάνᾳ δὲ ΚΚογίδεδ Ο. 18. 88. 
μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ἄναξ {θὲ 
αἰὶᾶτ οἱ Ζεὰβ οὐ Με. {γκαϊου Ὁ. 13. 108 
ἀγέλα ταύρων ὑπᾶρχεν καὶ νεόκτιστον 
λίθων βιωομοῖο θέναρ απ δίίας ἴο Ῥοβείοι 

ΟἹ ἴπ6 ΒΙδοὶς ὅ98 Ρ. 4. 806. πὰρ βωμὸν 

πατέρος ᾿Ελλανίου στάντες (30. Αἰακίδαι 



βωμός 

αἱ Αἰβίηδ) Ν'. δ. 10. τῷ μὲν (8ς. 'Ἡρακλεῖ) 

᾿Αλεκτρᾶν ὕπερθεν δαῖτα πορσύνοντες ἀσ- 

τοὶ καὶ νεόδματα στεφανώματα βωμῶν 
αὔξομεν ἔμπυρα χαλκοαρᾶν ὀκτὼ θανόντων 
(ἴδῃς αἸέατ ἴο τῆς εἰρη ΟΠ! ἄτα οὐ όσα μ 168 

Όν Μεράᾶσα. ν. νεόδματος) 1. 4. 02. Ἰκαὶ 

θυοείντα ἢ ---Ἰ βωμόν Πα. 8. 9. γέρονθ᾽ 

ὅτι Πρίαμον πρὸς ἑρκεῖον ἤναρε βωμὸν 

γᾶ, γαῖα] (γᾶς, γᾶν. γαῖ(α), γαίας, γαίᾳ, 
γαῖαν; γαίας) «. ἐαγίλ, 5ςο1}, ξεγίαοε οὐ 

ἐλ εαγίῇ τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ 
ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις Ο. 2. 69. 

τὸν --- κρύψαν ἔνερθ᾽ ὑπὸ γᾶν διφρηλάτα 
᾿Αμφιτρύωνος σάματι Ῥ. 9. 81. μεταμει- 
βόμενοι δ᾽ ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν 
παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται, τὰν δ᾽ 
ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν γνάλοις Θεράπνας 
Ν. 10. 86. “ἥμισυ μέν κε πνέοις γαίας ὑπέ- 

νερθεν ἐών᾽" Ν. 10. 87. κατὰ γαῖ᾽ αὐτόν 
τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν Ο. 6. 14. 

“Θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ γαῖαν διδόντι ξείνια" 
(Ξ βώλακα δαιμονίαν ν. 31) Ῥ. 4. 21. 

ἀνὰ βωλακίας δ᾽ ὀρόγνιαν σχίζε νῶτον 

γᾶς Ρ. 4. 229. γᾶς ὀμφαλὸν παρ᾽ ἀοίδιμον 

(ὉγΖ.: γαίας οοἀὐά.) Ῥ. 8. 89. οἰ. Πυθῶνά 

τε καὶ ὀρθοδίκαν γᾶς ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾽ 

Ῥ. 11. 10. ἃ γᾶς παρ᾽ ὀμφαλὸν εὐρύν 

Πα. 6. 120. φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι 
κόμαν ἕνεπεν Ν. 1. 68. γαῖα δ᾽ ἐν Θήβαις 

ὑπέδεκτο κεραυνωθεῖσα Διὸς βέλεσιν μάντιν 
Ν. 10. 8. γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρττὸς 

ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν 
ἀγγέων ἕρκεσιν παμποικίλοις ἱ. 6. ἱπ 
δδστοηννασο 14:8 Ν. 10. 86. θνατὰ μεμνάσ- 
θω περιστέλλων μέλη καὶ τελευτὰν ἁπάν- 

τῶν γᾶν ἐπιεσσόμενος Ν. 11. 16. ὁ κινητὴρ 

δὲ γᾷς ᾿Ογχηστὸν οἰκέων 5.5. Ῥοκείάοπ 
Ι. 4. 19. ἢ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις 

ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; Πα. 9. 19. 
Καινεὺς σχίσαις ὀρθῷ ποδὶ γᾶν νποη πο 
ΜῸΒ ἀὔίνοη ἰηΐϊο [Π6 ρτουπὰ ὈνΥ ἴδπ6 

διδίος, ΡΙοάδι- εχ! θη 
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ἐπενθορόντα (-- Διὸς ἑρκείου βωμόν) Πα. 

6. 114. βωίμο (ϑυρρ. Ζυπί:) Πα. 18, 1. 

θεῶν ἐπὶ βωμοῖς (Βαφοο νοῦθὰ ῥγαςεροῖ 
ῬΙυΐξατοβὶ οἰτδιίο, σοῦ80]. δὰ ΑροἹ]Ἱ. 8; 

ἀσβυηῖ ἐπ Π.) Θρ. 7. 10. ζαϑέας Πάρον ἐν 
γνάλοις ἔἕσσατο (Ξς. Ἡρακλέης) ἄνακτι 

βωμὸν πατρί τε Κρονίῳ ἐς. 1404. θ4 (388). 
Ἰωβωμί Ρ. Οχν. 3442. ἐτ. 104. 

Οοπίδυτβ Θρ. 6. 9. ορΡ. ἴο Βοᾶνδῃ, (ἡ δὲ 
διάνοια --- πέτεται κατὰ Πίνδαρον) τᾶς τε 

γᾶς ὑπένερθε --- οὐρανοῦ θ᾽ ὕπερ Ρ]αΐ., 
Ὑμεβοῖ,, 178Ε ταὶ ἦγ. 292. οἵ. Ν. 10. 87. 

ΟΡΡ. ἴο 8ιᾶ, γᾶν τε καὶ πόντον κατ᾽ 
ἀμαιμάκετον Ρ. 1. 14. ἐπῇεν γᾶν τε 
καὶ -- θάλασσαν ἔτ. 814. 2Ζ.ἁ ΒΒ. ἰαηώ, 
φομν ἐς γαῖαν πορεύειν θυμὸς ὥρμα 

᾿Ιστρίαν νιν Ο. 8. 86. εἶπέ τιν’ αὐτὸς 
ὁρᾶν --- αὐξομέναν πεδόθεν πολύβοσκον 
γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις 
ΕΒοάα8 Ο. 7. θ38. διὰ γαῖαν τρίχα δασσά- 

μενοι ἘδΒοάε8 Ο. 7. 76. θύγατρ᾽ ἀπὸ γᾶς 
"Ἐπειῶν ᾿Οπόεντος ἀναρπάσαις ἔτοτῃ 

ἘΠῚ. Ο. 9. ὅ8. Ζεῦ --- ὃς τοῦτ᾽ ἐφέπεις ὄρος, 

εὐκάρποιο γαίας μέτωπον Ρ. 1. 80. “φαμὶ 
γὰρ τἄᾶσδ᾽ ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς 
᾿Επάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φυτεύσεσ- 
θαι Τθοτα Ρ. 4. 14. “νώτων ὕπερ γαίας 

ἐρήμων" Ρ. 4. 26. “ποίαν γαῖαν, ὦ ξεῖν᾽, εὔ- 

χεαι πατρίδ᾽ ἔμμεν; Ρ. 4.97. “οὐ ξείναν ἱκά- 

νὼ γαῖαν ἄλλων᾽’ [οἸκο9 Ρ. 4.118. προσπα- 

λαίει νῦν γε πατρῴας ἀπὸ γᾷς ἀπό τε 
κτεάνων τὰς ἰαπὰ οἱ τς ιΔρί ἐμαὶ Ῥ. 4. 
290. καὶ γᾶν φράδασε Ν. 8. 26. νιν ἀσπά- 

ζοντο φωνᾷ --- γαῖαν ἀνὰ σφετέραν, τὰν 
δὴ καλέοισιν ᾿Ολυμπίου Διὸς ἄλσος 

1. 2. 21. ναίω Θραικίαν γαῖαν ἀμπελόεσ- 
σάν τε καὶ εὔκαρπον Πα. 2. ὁδ. Μολοσ- 

σίδα γαῖαν ἐξίκετ᾽ Πα. θ. 109. Ἰγαῖαν τιμ 
ἔτ. θ08. 4. »]., υἱὸς ᾿Αλκμήνας, ὃς Οὐλνυμ- 
πόνδ᾽ ἔβα, γαίας τε πάσας καὶ βαθύκρημ- 
νον πολιᾶς ἀλὸς ἐξευρὼν θέναρ 1. 4. 65. 
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Γάδειρα 

ς. Ῥῖὸ Ῥεσβ., αν") Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξά 
νιν καὶ Γαῖα μάτηρ Ο. 7. 88. Ναὶς --- 
Κρέοισ᾽ ἔτικτεν, Γαίας θυγάτηρ Ῥ. 9. 17. 

ἐν ᾿Ολυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς 
ἀέθλοις (αἋὲ ΑἸΒοηβ Σ, δὲ ὄγομο εἀά.) 

Ῥ, 9.102, "'παῖδα (-- ᾿Αρισταῖον) --- ὃν 

κλυτὸς 'Ἑρμᾶς εὐθρόνοις "᾿ὥραισι καὶ 

Γαίᾳ ἀνελὼν φίλας ὑπὸ ματέρος οἵσει᾽ 

(ὑγΖ.: γαι’, γᾷ εοἀά.) Ῥ. 9. 00. ἐα5ι., 

Σ. Αεϑοῖ. Ευπὶι. ἃ: Πίνδαρός φησι πρὸς 
βίαν κρατῆσαι Πυθοῦς τὸν ᾿Απόλλωνα. 

διὸ καὶ ταρταρῶσαι ἐζήτει αὐτὸν ἡ Γῆ 
ἔς. 88. 

Γάδειρα) ΟδάϊΣ, 5ἰξυαϊοὰ δὲ τπς Ὀ }18τ8 οἱ 
ἩόοτγακΙοβ, ἃ ΒΥ 0] ἔοσ τῆς οπά οὗ {πὸ 

ννοσ!, οἵ. Ο. 8. 41. 1. 4.12, Γαδείρων τὸ 

πρὸς ζόφον οὐ περατόν Ν. 4. 69. 

Γαδειρίς} οἱ σαάεῖνα, (ααἀϊςξ ἰο5ῖ., Θέγϑο, 

8. δ. δ, οἱ τῆο 5ἰγαῖ8 οἔ ΟἸγαϊ ας, ἃς 

Πίνδαρος καλεῖ “πύλας Γαδειρίδας᾽᾿, εἰς 

ταύτας ὑστάτας ἀφῖχθαι φάσκων τὸν 
Ἡρακλέα τ. 266. 

γἄθέω)] δὲ ἀεϊρμεάὰ ἂν περὶ ψυχὰν ἐπεὶ 
γάθησεν Ρ. 4. 192. παλαιαῖσι δ᾽ ἐν ἀρεταῖς 

γέγαθε Πηλεὺς ἄναξ, ὑπέραλλον αἰχμὰν 
ταμών (οἕ. Ο. 1. 14---8) Ν. 8. 38. 

Ταιάοχος) λοίαϊηρ (με εανία, ερὶτι. οὐ Ῥο- 
βεϊάοη. (Πέλοψ): τοῦ μεγασθενὴς 

ἐράσσατο Γαιάοχος Ποσειδάν Ο. 1. 35. 
ὅταν δ᾽ εὐρνσθενεῖ καρταίποδ᾽ ἀναρύῃ 

Γαιαόχῳ (Γαῖΐα- τοαυϊτεά: ν. ίεδὲ οἡ 
ΤΠποος. 15) Ο. 18. 81. “Γαιαόχον παῖς 
ἀφθίτου ’Εννοσίδα᾽" "Ὁ. 4. 838. ἀλλὰ νῦν 
μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν ἐκ χειμῶνος 
βἴποθ ἃ5 ραίτοῃ οἵ ἴῃ 15. πτηΐαη ρα ΤΊΟ5, 

δ ρᾶνο νἱοΐοτν ἴο ϑίγερβίδάοβ 1. 7. 38. 

[γάιος οἱ εαν!ὰ γάγογ, ὦ τάν, μή με 
κερτόμ[ει γόνον (ΞΡΡ. ὅ5π6}1: δᾷον [ζατι- 
Ὀγ}15, Ἡοσιηοβ, 1900, 339) τ, 21δ. 4. 

γἅἄλα] ν»"]λ προβάτων γὰρ ἐκ πάντων 
κελάρυξεν --- θηλᾶν γάλα (οἰ. ΡΙεῖ., 

4090: οἱ μὲν περὶ τὸ Γαλάξιον τῆς Βοιω- 

τίας κατοικοῦντες ἤσθοντο τοῦ θεοῦ 

(-Ξ- ᾿Απόλλωνος) τὴν ἐπιφάνειαν ἀφθονίᾳ 

καὶ περιουσίᾳ γάλακτος.) "“[τ. 101. 85. 

ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν 

ὥθεον {τ. 160. 38. πιοῖ,, ἐγὼ τόδε τοι 
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πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκ ᾧ σὺν γάλακτι 
(1. 6. τὸν ὕμνον) Ν. 8. 78. 

Ταλάξιον] ν. ἐτ. 1042. 

γαμβρός] α, ὑνοίδεν ἴηι ἰατυ κατένευσέν 
(5.ς. Ζεὺς) τέ οἱ (-- Πηλεῖ --- ὥστ᾽ ἐν 

τάχει ποντίαν χρυσαλακάτων τινὰ Νηρεί- 

δων πράξειν ἄκοιτιν, γαμβρὸν Πῶοσει- 
δάωνα πείσαις (56. οὐ ἐδε Νεγεῖάες εἰ. 

Βᾶςοῖ., 1. 8., βίπος Ῥοβοίάοῃ 18 ῃυϑραπά 

οὐ τῆς Νοετζοίά Απιρῃϊπῖε: “τς Βο- 

Μ σΡοσ δ᾽ ΨΥ]. : σοπέγα Σ. πείσαις ὁ Ζεὺς 

σύγγαμβρον αὐτῷ γενέσθαι τὸν Ποσει- 
δῶνα) Ν. ὃ. 87. Πηλέος --- εὐδαίμονος 

γαμβροῦ θεῶν 1. 0. 26. Ρ. δείνγοίπεὰ, 

δνϊάεργοοηι ἰο δα φιάλαν ὡς εἴ τις -- 

δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ Ο. 7. 4. ἡρώων, 
ὅσοι γαμβροί σφιν (ἔος ἴδ. ἀδυρμίοτδ οὗ 

δηδο8) ἦλθον Ρ. 9. 116. ῬοΞβϑίΌ]ν 8180 

Ν. δ. 837 βυρτᾷ. ς. 50. ἦη ἰαὼ 

χρυσέων οἴκων ἄναξ καὶ γαμβρὸς Ἥρας 
ἩρτάκΙς5 1. 4. 60. ἀἁ. ἀπσδαμπάὰ ἷαϑξ,, 

δοῦν οἡ Νίγρ., ὅδοτᾷ., 1. 81; βοποετγυπὶ 

νεσο ὕζο πηϑῦίο ροβίξυπι ταυτὶ δοςὶρίπξ 

δυχία ϑᾶρρῆο (ἐγ. 116 1.-}.), 5βὶς οὲ Ῥέη- 

ἄατγτυβ ἐν τοῖς παιᾶσιν. ἔστ. ὁ Ὁ ϑεῆτσ,, 

υοὰ δὰ ΝίορδἪε πυρίϊ45 ρογίίποσγο Ἵχί8- 

τᾶν Θοπτ,, πῆς ἃ θη. δὰ Πα. 18 τε- 
νοσαῖππι. 

γαμέω] αἀςξ., οὐ τῃς πιᾶπ, »"αγνὺ.ο ὁπόθ᾽ 
Ἁρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν (8ς. Κάδμος) 

Ρ, 8.91. ἔγαμεν ὑψιθρόνων μίαν Νηρεί- 
δων (8ς. Πηλεύς) Ν. 4. 68. 

γάμος) (του, -ῳ, -ον; -οἱσι) »μαγγίαρα 
ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν (Ξς. Πέλοψ) γάμον, 
Πισάτα παρὰ πατρὸς εὔδοξον ᾿ἵ'ἵπποδά- 

μειαν σχεθέμεν Ο. 1. 09. ἀναβάλλεται γά- 

μον θυγατρός Ο. 1. 80. καὶ τὰν πατρὸς 
ἀντία Μήδειαν θεμέναν γάμον αὐτᾷ 
Ο. 18. 88. ἄλλον αἴνησεν γάμον κρύβδαν 

πατρός 5ς. Κορωνίς Ῥ, 8. 18. καταίνησάν 

τε κοινὸν γάμον γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι 

μεῖξαι Ρ. 4. 2232, ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε 
γάμον μιχθέντα κούρᾳ θ᾽ Ὑψέος Ρ. 9. 18. 

ἕντνεν τερπνὰν γάμον κραίνειν τελευτάν 

ΙΡ.9.00. πατὴρ δὲ θυγατρὶ φυτεύων 

κλεινότερον γάμον Ῥ.9. 112. ἄκουσεν 
Δαναόν ποτ᾽ ἐν "Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσα- 



γανάεις 

ράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι --- ἑλεῖν 
ὠκύτατον γάμον Ρ.9. 114. (Ἡρακλέα) 

γάμον δαίσαντα πὰρ Δὶ Κρονίδᾳ Ν. 1. 71. 
Ζεὺς ὅτ᾽ ἀμφὶ Θέτιος ἀγλαός τ᾽ ἔρισαν 

Ποσειδὰν γάμῳ Ι. 8. 27. ““τὸ μὲν ἐμόν, 
Πηλέι γέρας θεόμορον ὁπάσσαι γάμον 
Αἰακίδᾳ'" Ι. 8. 39. φαντὶ γὰρ ξύν᾽ ἀλέγειν 
καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας (γάμου ὃ ν. 1.) 

Ι. 8. 47. γάμον λευκωλένου Αρμονίας 
ὑμνήσομεν; ἔτ, 29.6. Ὑμέναιον, ὃν ἐν 

γάμοισι χροιζόμενον Μοῖρα σύμπρωτον 
λάβεν :. ὁ. οα 1 νεδάϊηρ πἰραϊ Θρ. 8. 7. 

γανάεις] ρἰεανεῖηρ Ἰγαναενταχί Δ. 4}. 7. 
Γἄνυϑύμήδης} ἰανουτὶις οἱ Ζεουδβ. δῶμα 

Διὸς ---' ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ ἦλθε καὶ 
Γανυμήδης Ζηνὶ τωῦτ᾽ ἐπὶ χρέος ἱ. 6. ἴο 

βοῦν ἴῃ ἴῃ 988η1|6 ΨΑΥ͂ ἃ5 Ῥεῖορθ μδὰ 

Ο.1. 44. ὧρᾳ --- ἃ ποτε ἀναιδέα Γανυμή- 

δεῖ θάνατον ἄλκε σὺν Κνπρογενεῖ (διὰ τὸ 
κάλλος ἀθάνατος ἐγένετο. Σ.) Ο. 10. 106. 

(ε5ῖ., ν. τσ. 280. 

γάρ] Ῥαγέοϊς, αἰνναγβ ἱπ βεοοπὰ οὕζ τιϊγὰ 
Ῥοϑίτίοῃ. 

1. ποῖ )οϊπεὰ Ὁ Γὰ οὐδοῦ Ῥδσιῖο}65. 8. 

Εἶνεβ τοᾶβθοῃ ἴοσ ᾿νδξ ργοςβάββ. ἔστι 

δ᾽ ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά. 
μείων γὰρ αἰτία Ο. 1. 3δ. λάθα δὲ πότμῳ 
σὺν εὐδαίμονι γένοιτ’ ἄν. ἐσλῶν γὰρ ὑπὸ 

χαρμάτων πῆμα θνάσκει Ο. 2. 19. (1 ἃ 
τη δαὰ δ αὐυδιτο5 1 ἀοβογίρα, Ὡς 

ψουὰ δ ςοϊορτγαϊθά.) ἵστω γὰρ ἐν 

τοὐτῷ πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ᾽ ἔχων Σω- 
στράτον υἱός (Ὀυϊ οἴ. ἢ ᾿πῖτα) Ο. 6. 8. 

ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, Αἰνέα, ---.- ἐσσὶ 

γὰρ ἄγγελος ὀρθός Ο. θ. 90. ἀσκεῖται Θέμις 

ἔξοχ᾽ ἀνθρώπων (85. ἱπ Αἰρίπα). ὅτι γὰρ 

πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπῃ, ὀρθᾷ διακρῖναι 
φρενὶ -- δυσπαλές δεοσιίεε 4 ἐρίηα ἰς α ργεαί 
οομιμιογοὶαὶ οἰαίε --- απὰἃ ἐς δοιεγιά ἰο γευε- 

γέμοθ [δὲ γμίς οἱ γἱρίμεοις ἀξαϊΐηρ, ϑ58}- 

ανγβ8 Ο. 8. 238. πάγον Κρόνου προσε- 

φθέγξατο᾽ πρόσθε γὰρ νώνυμνος Ο. 10. δύ. 
Ἵμέραν εὐρνσθενέ᾽ ἀμφιπόλει, σώτειρα 

Τύχα. τὶν γὰρ ἐν πόντῳ κυβερνῶνται 
θοαὶ νᾶες (οἴ. ἔ ἱπίτα) Ο. 12. 8. ναυσι- 

φορήτοις δ᾽ ἀνδράσι πρώτα χάρις --- πομ- 
παῖον ἐλθεῖν οὖρον ἐοικότα γὰρ καὶ 
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τελευτᾷ φερτέρον νόστον τυχεῖν Ρ. 1. 84. 
ἐμὲ δὲ χρεὼν φεύγειν δάκος ἀδινὸν κακαγο- 
ριᾷν. εἶδον γὰρ --- ᾿Αρχίλοχον Ρ. 2. δά. 

“Ἰκόμαν οἶκαδ᾽ --- πεύθομαι γάρ νιν 

Πελίαν --- ἀμετέρων ἀποσυλᾶσαι βιαίως 
ἀρχεδικᾶν τοκέων᾽᾽ Ῥ. 4. 109. ἕλπετο δ᾽ 

οὐκέτι οἱ κεῖνον γε πράξασθαι πόνον. 

κεῖτο γὰρ (δέρμα 85.) λόχμᾳ Ρ. 4. 344. 
μακρά μοι νεῖσθαι κατ᾽ ἀμαξιτόν. ὥρα 

γὰρ σννάπτει Ῥ. 4. 247. θεόθεν ἐραίμαν 

καλῶν, δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἁλικίᾳ. τῶν 
γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακρο- 
τέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ’ αἷσαν 

τυραννίδων Ρ. 11. 82. ἵκετ᾽ ὀξείαις ἀνίαισι 
τυπείς" τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει πάνθ᾽ ὁμῶς 
Ν. 1. ὅ8. ἔστα δὲ θάμβει δυσφόρῳ τερπνῷ 

τε μιχθείς. εἶδε γὰρ Ν. 1. 86. ἵκεο Δωρίδα 

νᾶσον Αἴγιναν: ὕδατι γὰρ μένοντ᾽ ἐπ᾽ 
᾿Ασωπίῳ μελιγαρύων τέκτονες κώμων 

νεανίαι Ν. 8. 83, ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν 

ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός" ἄπορα γὰρ λόγον 
Αἰκακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν 
Ν, 4. 71. εὔϑυν᾽ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, 

οὖρον ἐπέων εὐκλέα“ παροιχομένων γὰρ 

ἀνέρων Ν. 6. 29. ἀμπνέων τε πρίν τι 

φάμεν. πολλὰ γὰρ πολλᾷ λέλεκται, νεαρὰ 

δ᾽ ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον 

ἅπας κίνδυνος ΝΜ. 8. 20. ἀλλ’ ἐπέων 
γλυκὺν ὕμνον πράσσετε. τὸ κρατήσιπ- 

πον γὰρ ἐς ἄρμ᾽ ἀναβαίνων --- αὐδὰν 
μανύει Ν. 9. 4. ἔργα τε πολλὰ μενοινῶν- 

τες δέδεται γὰρ ἀναιδεῖ ἐλπίδι γνῖα 

Ν. 11. 46. οἱ μὲν πάλαι --- ῥίμφα παιδείους 

ἐτόξευον μελιγάρνας ὕμνους ---᾿ ἁ Μοῖσα 

γὰρ οὐ φιλοκερδής πω τότ᾽ ἦν Ι. 2. 0. 

ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος" 

ὦ Μέλισσ᾽, εὐμαχανίαν γὰρ ἔφανας 1. 4. 2. 
δαπάνᾳ χαῖρον ἵππων. τῶν ἀπειράτων 
γὰρ ἄγνωτοι σιωπαί 1. 4. 80. προφρόνων 

Μοισᾶν τύχομεν, κεῖνον ἅψαι πυρσὸν 

ὕμνων καὶ Μελίσσῳ ---- τόλμα γὰρ εἰκὼς 

θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν 
πόνῳ 1. 4. 46. ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας 

ἀναγήσασθ᾽ ἀρετάς" Φυλακίδᾳ γὰρ ἦλθον, 
ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε κώμων 1. 6. δ7. 

κώμαζ᾽ ἔπειτεν --- Στρεψιάδᾳ᾽ φέρει γὰρ 
᾿Ισϑμοῖ νίκαν παγκρατίον 1. 7. 31. ἄλοχον 
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εὐειδέα θέλων ἑκάτερος ἐάν ἔμμεν. ἔρως γὰρ 

ἔχεν 1. 8. 39. τὸν αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχει" 
ἦβαν γὰρ οὐκ ἄπειρον ὑπὸ χειᾷ καλῶν 

δάμασεν 1.8. 10. ἐν ζαθέῳ με δέξαι 

χρόνῳ ---- ὕδατι γὰρ ἐπὶ χαλκοπύλῳ --- 
ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀλέξων Πα. θ. 7. 

ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντ᾽ εὐρὺν ἐν θεῶν 
ξενίᾳ. θύεται γὰρ ἀγλαᾶς ὑπὲρ Πανελλά- 
δος Πα. 0. 02. πιστὰ δ’ ᾿Αγασικλέει μάρ- 
τὺς ἤλυθον ἐς χορὸν ἐσλοῖς τε γονεῦσιν 
ἀμφὶ προξενίαισι. τίμαθεν γὰρ (Ν]].: 
τιμαθέντα: Π.) Παρθ. 2. 42. ἀσκὸς δ᾽ οὔτε 

τις ἀμφορεὺς ἐλίνυεν δόμοις. πέλλαι γὰρ 
ξύλιναι πίθοι τε πλῆσθεν "(τ. 104}. δ." 

πρέπει δ᾽ ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαι ----. τοῦτο 
γὰρ ἀθανάτοις τιμαῖς ποτιψαύει τ. 121. 

8. Ῥ. εἰνο8 δὴ οχρίδηδήοη οἱ ψδδξ 

Ῥτεοσεάεβ. αἴτει πανδόκῳ ἄλσει σκιαρόν 

τε φύτευμα ---.- ἤδη γὰρ αὐτῷ --- ἀντ- 
ἐφλεξε Μήνα ἱ. 6. ἔοτ ΌὉΥ πονν 811} 6135. νγἃ8 

τεαῦν Ο. 8. 19. νίσεται σὺν --- παισὶ 
Λήδας. τοῖς γὰρ ἐπέτρεπεν ---- ἀγῶνα νέμειν 
Ο. 8. 8θ. ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων ---. 

κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἀγεμονεῦσαι 

ταύταν ἐπίστανται Ο. 8. 26. ἅπαντας ἐν 

οἴκῳ εἴρετο παῖδα τὸν Εὐάδνα τέκοι" 

Φοίβου γὰρ αὐτὸν φᾶ γεγάκειν πατρός 
Ο. 6. 49. ἄγνωμον δὲ τὸ μὴ προμαθεῖν. 

κουφότεραι γὰρ ἀπειράτων φρένες Ο. 8. 61. 

χαρίτων νέμομαι κᾶπον᾽ κεῖναι γὰρ ὦπα- 

σαν τὰ τέρπν᾽ Ο. 9. 28. ἄνευ δὲ θεοῦ, 

σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστον. 
ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι ὶ. 6. 
βίπος 'ν6 ἃτα ρι(οἀ ἐπ ἀϊοτοπξ ἀϊτος οη8 

Ο. 9. 104. τὰν ὀλβίαν Κόρινθον ---. ἐν τᾷ 

γὰρ Εὐνομία ναίει Ο. 18. 6. ἀνάγνωτέ μοι 
᾿Αρχεστράτον παῖδα ---. γλυκὺ γὰρ αὐτῷ 

μέλος ὀφείλων ἐπιλέλαθ᾽ Ο. 10. 8. ἐρύκετον 

ψευδέων ἑνιπὰν ἀλιτόξενον. ἕκαθεν γὰρ 
ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος ἐμὸν καταίσ- 
χυνε βαθὺ χρέος Ο. 10. 7. Μίαν τοῦ 
Ῥοεῖσγ Ὀς εἴἑεςξνο. Μοίσαις γὰρ ἀγλαο- 

θρόνοις ἑκὼν ᾿Ολιγαιθίδαισίν τ’ ἕβαν 

ἐπίκουρος Ο. 18.990. τόνδε κῶμον ἐπ’ 
εὐμενεῖ τύχᾳ κοῦφα βιβῶντα. Λυδῷ γὰρ 

᾿Ασώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ᾽ 
ἀείδων ἔμολον Ο. 14. 17. καιρὸν εἰ φθέγ- 
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ξαιο ---, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων. 

ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει αἰανὴς ταχείας 
ἐλπίδας Ῥ.1. 82. 8 τμῈ δΒεῖὶρ οὗ 

Ασίοηνβ Ἠδ τηλϑίεγεα Ἠΐβ8 ποσβοβ. ἐπὶ γὰρ 

ἰοχέαιρα παρθένος χερὶ διδύμᾳ --- τίθησι 
κόσμον Ρ. 2. 9. νεφέλᾳ παρελέξατο ψεῦδος 
γλυκὺ μεθέπων ---. εἶδος γὰρ ὑπεροχωτάτᾳ 

πρέπεν Οὐρανιᾶν θυγατέρι Κρόνον ΡῬ. 2. 

88. “αἷμά οἱ κείναν λάβε σὺν Δαναοῖς 
εὐρεῖαν ἄπειρον᾽ τότε γὰρ μεγάλας ἐξανί- 
στανταιῖ Λακεδαίμονος" Ρ. 4. 48. Μοίσαισι 

δώσω καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ" 

μετὰ γὰρ κεῖνο πλευσάντων Μιννᾶν 
θεόπομποί σφισιν τιμαὶ φύτενθεν Ρ. 4. 08. 
“οὐ πρέπει νῷν χαλκοτόροις ξίφεσιν οὐδ᾽ 
ἀκόντεσσιν μεγάλαν προγόνων τιμὰν 

δάσασθαι. μῆλά τε γάρ τοι ἐγὼ καὶ βοῶν 
ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημ᾽᾽’ Ῥ. 4. 148. κινη- 

θμὸν ἀμαιμάκετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν. δίδυ- 

μαι γὰρ ἔσαν Ρ. 4. 209. ἀκηράτοις 

ἁνίαις ---- κατέκλασε γὰρ ἐντέων σθένος 
οὐδέν Ρ. ὃ. 84. ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν 
κάματον λόγων φερτάτων μναμή!᾽" ἐν 
τεσσαράκοντα γὰρ πετόντεσσιν ἁνιόχοις 
ὅλον δίφρον κομίξαις Ρ. ὃ. 49. 'Ησυχία, --- 

τιμὰν ᾿Αριστομένει δέκευ. τὺ γὰρ τὸ 

μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς 

ἐπίστασαι Ῥ. 8. 6. “τὸ δὲ οἴκοθεν ἀντία 

πράξει. μόνος γὰρ ἐκ δΔαναῶν 
στρατοῦ θανόντος ὀστέα λέξαις υἱοῦ" 

Ρ, 8. δ2. θεῶν δ᾽ ὄπιν ἄφθονον αἰτέω, 

Ζέναρκες, ὑμετέραις τύχαις. εἰ γάρ τις 

ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ πόνῳ, 
πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ υΐ υἱεἱπιαῖεῖν 18 ἰ8 

βΒοὰ νῆο ἰ8 τεβροηβὶὉ]ς ἔοσ ροοὰ {οτγτίυπα 

Ρ.8. 13. Ἱπποκλέᾳ θέλοντες ἀγαγεῖν 
ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὅπα᾽ γεύεται 

γὰρ ἀέθλων Ρ. 10. 7. κώπαν σχάσον -«“--. 
ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνων ἐπ᾽ ἄλλοτ᾽ 
ἄλλον ὧτε μέλισσα θύνει λόγον Ῥ. 10. ὅ8. 
χρὴ δ᾽ ἐν εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα μάρνασ- 

θαι φυᾷ. πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, 
βουλαῖσι δὲ φρήν Ν. 1. 20. 1 παὰ ταῖμοῦ 

6 βεμοσουβ ἴὸ τὴν ἐσίοπὰβ ἔμδη τα βοσὶν. 

κοιναὶ γὰρ ἔρχοντ᾽ ἐλπίδες πολνπόνων 

ἀνδρῶν (νυῖ οἵ. Σ: ἐλπίδος ποτὲ διαπεσὼν 

τῆς ἴσης τύχοι ἂν ἀμοιβῆς) Ν. 1. 832. 
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κτείνοντ᾽ ἐλάφους ἄνευ κυνῶν δολίων θ᾽ 

ἑρκέων. ποσσὶ γὰρ κράτεσκε Ν. 8. δ2. τὸ 
δ᾽ ἐναντίον ἔσκεν: πολλὰ γάρ μιν παντὶ 

θυμῷ παρφαμένα λιτάνευεν Ν. ὃ. 81. ἴχνε- 

σιν ἐν Πραξιδάμαντος ἐὸν πόδα νέμων 

πατροπάτορος ὁμαιμίοις. κεῖνος γὰρ 

᾽᾿Ολυμπιόνικος ἐὼν Ν. 0. 17. εὔδοξος 

ἀείδεται Σωγένης ---- πόλιν γὰρ φιλό- 

μολπον οἰκεῖ Ν΄. 7. 9. εἰ δὲ τύχῃ τις ἕρδων, 
μελίφρον’ αἰτίαν ῥοαῖσι Μοισᾶν ἐνέβαλε" 
ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ σκότον πολὺν 

ὕμνων ἔχοντι δεόμεναι Ν. 7. 12. βασιλῆα 
δὲ θεῶν πρέπει δάπεδον ἂν τόδε γαρυέμεν 
ἡμέρᾳ ὀπί. λέγοντι γὰρ Αἰακόν μιν --- 

φυτεῦσαι Ν. 7. 84. λευκανθέα σώμασι 
πίαναν καπνόν: ἑπτὰ γὰρ δαίσαντο 
πυραὶ νεογυίους φῶτας Ν. 9. 24. ἴστω 

λαχὼν --- ὄλβον. εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις 

πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος, οὐκ ἔστι 
πρόσωθεν Ν.9. 46. ἀξιωθείην κεν --- 

"Ἄργει μὴ κρύπτειν φάος ὀμμάτων. νικα- 
φορίαις γὰρ ὅσαις ἱπποτρόφον ἄστυ τὸ 
Προίτοιο θάλησεν! Ν. 10. 41. ἴδεν Λυγ- 
κεὺς δρυὸς ἐν στελέχει ἡμένονς. κείνου γὰρ 
ἐπιχθονίων πάντων γένετ᾽ ὀξύτατον ὄμμα 
Ν. 10. 02. οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι 

οὔτε κώμων --- οὐ γὰρ πάγος οὐδὲ 
προσάντης ἀἁ κέλευθος γίνεται, εἴ τις εὖ- 
δόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς "Ελικωνιάδων 

1. ἃ. 88. ἐκ λεχέων ἀνάγει φάμαν παλαιὰν 
εὐκλέων ἔργων. ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν 1. 4. 

28. ἔστιν δ᾽ ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμέ- 
νῶν ---- τῶν τε γὰρ καὶ τῶν διδοῖ 1. 4. 38. 
Ἡοσοσ 865 ρΡετρεϊυαϊοὰ ἰῃς ἔβπιε οἵ 

Αἰδ5. τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνεν ἕρπει, 
εἴ τις εὖ εἴπῃ τι 1. 4. 40. Ν)ὲ εἰηᾳ τδς 
Ῥταῖϑα οὗ πο νἱςζοτγίουϑ 50η5 οὗ [δ ροη. 

εἰ γάρ τις ἀνθρώπων --- πράσσει θεοδμά- 
τοὺς ἀρετὰς ---, ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβου 

βάλλετ’ ἄγκυραν 1. θ6. 10. τιμὰ δ᾽ ἀγα- 
θοῖσιν ἀντίκειται. ἴστω γὰρ σαφὲς -- 

ἀστῶν γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων 1. 7. 
27. τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν 

χρῆμα πάν. δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ᾿ ἀνδράσι 
κρέμαται 1. 8. 14. ἐπέων δὲ καρπὸς οὐ 

κατέφθινε. φαντὶ γὰρ ξύν’ ἀλέγειν καὶ 
γάμον Θέτιος ἄνακτας 1. 8. 46. ἔλαθεν 
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οὐδὲ τὸν εὐρυφαρέτραν ἑκαβόλον᾽ ὥμοσε 

[γὰρ θ]εὸς (βϑι»». Ηουβηιδῃ) Πα. 0. 112. 
ἐπεύχομαι ---- εὐμαχανίαν διδόμεν. τυφλα[! 

γὰρ] ἀνδρῶν φρένες, ὅστις ἄνευθ᾽ ᾿Ελικω- 
νιάδων --- ἐρευνᾷ σοφίας ὁδόν Πα. 78. 18. 
Δαμαίνας παῖ, --- ἀγέο. τὶν γὰρ εὔφρων 
ἕψεται πρώτα θυγάτηρ ὁδοῦ Παρθ. 2. 67. 
ὙῈΘ 800] ϑυγνῖνοβ ἰῃς Ὀοάγ. τὸ γάρ 
ἐστι μόνον ἐκ θεῶν ἔτ. 131}. 2. ο- 
ἰπίσοάυςε8. Ὠδσσαῖίνε 1 εἰδοοτγδίίοη οἵ 
ν» δῖ ῥσβοαᾶββ. --- δέξαι --- τόνδε κῶμον ---. 
Ψαύμιος γὰρ ἵκει ὀχέων, ὅς Ο. 4. 10. 
ἔμαθε δὲ σαφές" εὐμενέσσι γὰρ παρὰ 
Κρονίδαις γλυκὺν ἑλὼν βίοτον, μακρὸν 
οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον Ῥ. 2. 26. ἔσχε τοι 
ταύταν μεγάλαν ἀνάταν καλλιπέπλου 

λῆμα Κορωνίδος. ἐλθόντος γὰρ εὐνάσθη 
ξένον Ῥ. 8. 26. “φαμὶ διδασκαλίαν Χίρω- 
νος οἵσειν. ἀντρόθε γὰρ νέομαι᾽" Ῥ. 4. 102. 
“δύνασαι δ᾽ ἀφελεῖν μᾶνιν χθονίων. κέλε- 

ταὶ γὰρ ἐὰν ψυχὰν κομίξαι Φρίξος"" 
Ρ. 4. 169. σπέρμ’ -- Οὑμετέρας ἀκτῖνος 

ὄλβον δέξατο μοιρίδιον ἅἄμαρ ἣ νύκτες" 
τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν Ρ. 
4. 266. ἐπέγνω μὲν Κυράνα -“--- δικαιᾶν 

Δαμοφίλου πραπίδων. κεῖνος γὰρ ἐν 

παισὶν νέος Ρ. 4. 281. ἔχοντι τὰν (Κυράναν 
80.) χαλκοχάρμαι ξένοι Τρῶες ᾿Αντανορί- 
δαι. σὺν ᾿Ἑλένᾳ γὰρ μόλον Ρ. ὅ. 88. 

᾿Αντίλοχος --- ἀναμείναις --- Μέμνονα. 

Νεστόρειον γὰρ ἵππος ἄρμ᾽ ἐπέδα Ρ. 6. δ2. 
ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ ---. παλαισμάτεσσι 
γὰρ ἰχνεύων ματραδελφεοὺς Ρ. 8. 8ὅ. 
ἄκουσεν Δαναόν ποτ᾽ ἐν “Αργει οἷον 
εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθέ- 
νοισ!ὶ --- ὠκύτατον γάμον. ἔστασεν γὰρ 
Ῥ, 9. 114. τυφλὸν δ᾽ ἔχει ἧτορ ὅμιλος 
ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος. εἰ γὰρ ἦν ὃ τὰν 
ἀλάθειαν ἰδέμεν, οὔ κεν ὅπλων χολωθεὶς ὁ 

καρτερὸς Αἴας ἔπαξε Ν. 7. 24. πολλά νιν 
πολλοὶ λιτάνευον ἰδεῖν: ἀβοατὶ γὰρ 
ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων ἤθελον 

Ν, 8. 3. ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν. φεῦγε 
γὰρ ᾿Αμφιαρῆ ποτὲ Ν. 9. 18. φθιμένου --- 
Κάστορος ἐν πολέμῳ. τὸν γὰρ δας -- 
ἔτρωσεν Ν. 10. 60. καὶ πάθον δεινὸν 

παλάμαις ᾿Αφαρητίδαι Διός" αὐτίκα γὰρ 



γάρ 

ἦλθε Λήδας παῖς Ν, 10. 06. ἐθέλω ἣ 
Καστορείῳ ἢ ᾿Ιολάοι᾽ ἐναρμόξαι μιν 

ὕμνῳ. κεῖνοι γὰρ ἡρώων διφρηλάται 
Λακεδαίμονι καὶ Θήβαις ἐτέκνωθεν κρά- 

τιστοι 1. 1. 17. ἤρχετο μόροιο κάρυξ. ἦν 
γάρ τι παλαίφατον ἔτ. 1404. 09 (48) 
ἐπιγοαυςσίηβ αἀτρυμηθηῖ, Ῥγοοί, Ἴχᾶτηρϊε: 

115 οἄϑν ίοσ ἃ ροοῖ ἴο ὑσαίβε ἃ τῇδη ἴοσ 

πιἷ8 Ιαθουτβ. μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ᾽ 

ἔργμασιν ἀνθρώποις γλνκὺς ---- ὃς δ᾽ 

ἀμφ’ ἀέθλοις --- ἄρηται κῦδος ἀβρόν, 
εὐαγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεται 1. 1. 
47. Ἄου Οτδσοβ ἃσὲ ἃ βουτοθ οἱ ρ᾽ᾶβυσο 

ἴο πιθη. οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων 
ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας 

Ο. 14. 8. μέγιστον δ᾽ αἰόλῳ ψεύδει γέρας 

ἀντέταται. κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις 
᾽Οδυσσῆ Δαναοὶ θεράπευσαν Ν. 8. 26. οἔ. 
Ν. 1.34. ἀ. δ(ζος ἃ νϑοζ οἱ δῃηποιιηοίη 

οΥ᾽ ϑἰπι). κοινὸν λόγον φίλαν τείσομεν 
ἐς χάριν. νέμει γὰρ ’Ατρέκεια πόλιν 
Ο. 10. 13. Χάριτες, --- κλῦτ᾽ ἐπεὶ εὔχομαι" 

σὺν γὰρ ὑμῖν Ο. 14. δ. “κέκλυτε ---. φαμὶ 
γὰρ΄΄ Ρ. 4.14. ἀπὸ δ’ αὐτὸν ἐγὼ Μοί- 
σαισι δώσω καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος 

κριοῦ. --- τίς γὰρ ἀρχὰ δέξατο ναυτιλίας; 
Ρ. 4. 10. γνῶθι νῦν τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν. 

εἰ γὰρ Ρ. 4. 208. ἀκούσατ᾽. ἦ γὰρ ἑλι- 
κώπιδος ᾿Αφροδίτας ἄρουραν ἥ Χαρίτων 

ἀναπολίζομεν Ῥ. 6. 1. εἰρήσεταί πον κἀν 
βραχίστοις. ἄραντο γὰρ νίκας ἀπὸ παγ- 
κρατίου 1. 6. 60. δ. ἱπίγοάυςο8 δῃ 
οχραπδίίοπ οὐ ρμαγίίουϊασ ννογάβ. 

Καδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μείγννον, 

Αἰγίνας ἕκατι. φίλοισι γὰρ φίλος ἐλθὼν 

ξένιον ἄστυ κατέδρακεν Ν. 4. 22, ἄπιστον 
ἔειπ᾽ (- ἕειπα). αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα 

κέρδει κλέπτεται, ἃ φέρει δόξαν Ν. 9. 88. 
ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον 

αἰῶνα. θνάσκομεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες. 
δαίμων δ᾽ ἄισος Ι. 7. 42. οὐ κόὀ]ρῳ ἀλλ᾽ 

ἀρετᾷ. [ --- γὰρ ἁρπαζομένων τεθνά- 
μεν [ΣΖ χρη)μάτων ἣ κακὸν ἔμμεναι (ΞΡ. 

1οὉο}} ἐγ. 1609, 16. ἴ. τηϊτοάυος8 δὴ 

ΟΧρΡΙαπαίίοη οὗ βομπηοϊῃίηρ ποῖ αἴσοοῖγ 

Ἔχργεββο. στρατὸν --- ἀκρόσοφόν τε 

καὶ αἰχματὰν ἀφίξεσθαι’ τὸ γὰρ ἐμφυὲς 
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οὔτ᾽ αἴθων ἀλώπηξ οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες 

διαλλάξαιντο ἦθος ἱ. 6. ἴπαν ἃτο ὑπϑὺϊθ 

ἴο Ὀδῆανο ἰῃ δῃοῖμοτ ᾿νᾶῪ ἔογ. ... Ο. 

11. 19. Χαρίτων --- μή με λίποι καθαρὸν 

φέγγος. Αἰγίνᾳ τε γάρ φαμι --- πόλιν τάνδ᾽ 

εὐκλείξαι ἱ. ο. ἔον αἰ ποῖ ἴεᾶνε πι6 ἔῃ ἔδο 

Ῥαβξίοσ.... Ρ. 9. 0. Ζεου5β Ὀυτίεὰ Ατηρ ΐα- 

τοῦβ Ὀοσίοτα ῬοΓΙγθηοθ ἴσος Ὠηὶ 

ἔτοτλ Ὀοδὲπὰ. (ΗἜα να8 ἰὰ 10}} Πρ.) ἐν 

γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ 

παῖδες θεῶν Ν. 9. 27. Ἠΐ8 ρατεηῖδ᾽ ἰαοῖ- 
οὗ δι οη ρτονοπῖοα Ατὶβίαρογαβ σοπὶ- 

Ῥοξπαρ ἴῃ ΟἹ. δηά Ῥυίῃ. ραπὶςε58. (1 ψουϊὰ 

πᾶνε Ἰεῖ πὲπι.)} ναὶ μὰ γὰρ ὅρκον «“--- 

κάλλιον ἂν δηριώντων ἐνόστησ᾽ ἀντιπάλων 
Ν. 11. 24, Τῆεν νοπ ἴῃ αἰζίετεμξ οἐνοηῖϑ. 

(ὈχῈ ποῖ ἴθ Ἐπ6 ρΡεπίδεμ]οπ) οὐ γὰρ ἦν 
πενταέθλιον 1. 1. 26. χρὴ δὲ πᾶν ἕρδοντ᾽ 

ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν. (δε !15505 Βαὰ 
ἴο αϑ6 8}} πιδδῃβ ροβϑιῦϊ]ς.) οὐ γὰρ φύσιν 

᾿ὡαριωνείαν ἔλαχεν [. 4. 49. α8ρ. δέξο 

νοο., Ζεῦ" τεαὶ γὰρ ὥραι 1. ς. οὐ γοῦ 1 

8] Ο. 4. 2. εἰ. Ο. 13. 8, 0. 14. δ. Φοῖβε, --- 
ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν ---, ἐκ θεῶν 

γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι Ρ. 1. 41. Ζεῦ, τεὸν 
γὰρ αἷμα, σέο δ’ ἀγών Ν. 3. θδ. δ. 
ἱπτγοάμποοβ ΟΧρ δηδίίοη ἐπ ραγοηςμοβίϑ. 

ἀλλ᾽ ὅμως, κρέσσον γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος, 

μὴ παρίει καλά Ρ. 1. 8δ6. ὁ γὰρ καιρὸς 

πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει Ρ. 4. 
ῶ80. ἀλλὰ χαλκὸν μνρίον οὐ δυνατὸν 

ἐξελέγχειν, μακροτέρας γὰρ ἀριθμῆσαι 
σχολᾶς, ὃν τε Ν. 10. 46. ᾿Αμύκλαϑεν γὰρ 

ἔβα Ν. 11. 84. ἢ. ἱπίγοάυοοβ {πα 
ἌΠΒΜΟΙ ἴο ἃ Ρτοςοάίηρ αυρςσϑίίοῃ. τί 

μάλα τοῦτο κερδαλέον τελέθει; ἅτε γὰρ 
ἐννάλιον πόνον ἐχοίσας βαθὺ σκευᾶς 

ἑτέρας, ἀβάπτιστος εἶμι Ρ. 2. 729. οἱ. 
Ο. 6. 8. ἐπεὶ τίνα πάτραν, τίνα οἶκον 
ναίων ὀνυμάξεαι ἐπιφανέστερον Ἑλλάδι 
πυθέσθαι; πάσαισι γὰρ πολίεσι λόγος 
ὁμιλεῖ 'Ερεχθέος ἀστῶν Ρ. 7. 9. τί ἕλπεαι 

σοφίαν ἔμμεν, ἂν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ 

ἀνδρὸς ἴσχει; οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως τὰ θεῶν 
βουλεύματ᾽ ἐρευνάσει ἔτ. 61. 8. ἱ ἱπέγο- 
ἀυςίηξ ἃ φυεδξίοῃ, ῥγοργοββδῖνθ. τίς γὰρ 

Ἱππείοις ἐν ἕντεσσιν μέτρα --- ἐπέθηκ᾽; 



γάρ 

Ο. 18. 20. οἵ. Ρ. 4. 170. Κι ἰγδβδ. 
ἐπικράνοισι γὰρ ἔτ. 6Ὁ. ἀ. ἀριστεύοντα 

γὰρ ἐν ἔτ. ΘΌ. 4. ἦν γὰρ τὸ πάροιθε 
ἐσ. 88 ἃ. 1. τῶν γὰρ ἀντομένων( Πα. 2. 42. 

Ἰγὰρ ἐπῆν πόνος Πα. 8. 88. Ἰσοφίᾳ γὰρ 
Πα. 14. 40. γα μὲν γὰρ εὔχομαι Πα. 16. 8. 
Ἰέσσεται γὰρ ἀδυί Πα. 21. 18. ἀιὼν γὰρ 
Πα. 23. 8. Ἰγὰρ εὔχομαι. Δ. 1. 168. Ἰθαμὰ 
γὰρ οἰκόθεν[ Δ. 4. 11. τὸ γὰρ πρὶν γενέ[- 
σθαι Παρθ. 1. 20. 1: γὰρ ὁ [Λοξ)ίας Παρθ. 
2.8. προβάτων γὰρ "ἐν. 1040. 1. νομά- 
δεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις τ. 106. 1. πάντων 
γὰρ τ. 1406. δ4 (28). Ἰγάρ σε ἔτ. 1408. 
θ0 (84). κεῖνοι γάρ τ᾽ ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι 
ἕν. 148.1. ὁ γὰρ --- ἔπαινος “ἐγ. 1815 εν 

γὰρ, "Απολλονῖ τ. 216. 8. νικώμενοι γὰρ 
(ν. 1. δέ) ἔτ. 229. Ἰοντὶ γὰρ αναί Ῥές. 

8884. 16. Ἰεὔύφρων γὰρί Ρ. Οχγ. 1792. 
(τ. 41. οὐ γὰρ εἰκί Ρ. Οχγ. 2442. ἐς. 68. 
2. εἰ γάρ ἱῤ οπῖν, ἱπεγτοδυςσίπρ νυ ῖβῃ.. --- “εἰ 
γὰρ οἴκοι νιν βάλε ---, --- αἷμά οἱ κείναν 

λάβε --- ἄπειρον᾽’ Ρ. 4. 43. τῖτὰ ἀροάοβίβ 
βιρργοβϑθοά. εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον 

μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι 

Ρ. 1. 46. εἰ γάρ σφισιν ἐμπεδοσθενέα 

βίοτον ἁρμόσαις ἧβᾳ λιπαρῷ τε γήραι 

διαπλέκοις εὐδαίμον᾽ ἐόντα Ν. 7. 98. 

3. σοπηθίπεά ἱτ οἴθει ραγίιϊο]ςϑ. 8. 

καὶ γάρ, καὶ --- γάρ. α. 70» ἐδε [αεὶ ἐς, 
Ἐπ)ρῃδϑϑίηρ ἰῃἢς ἐχρδηδί:ξἐοη. ταχέες --- 

ἔβαν’ καὶ γὰρ ἑκὼν θυμῷ γελανεῖ θᾶσσον 

ἕντυνεν βασιλεὺς ἀνέμων Ρ. 4. 181. ἔλπομαι 

δ᾽ --- τὸν ᾿Ἱπποκλέαν --- θαητὸν ἐν ἄλιξι 

θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις, νέαισίν τε 

παρθένοισι μέλημα. καὶ γὰρ ἑτέροις ἑτέρων 
ἔρωτες ἔκνιξαν φρένας Ρ. 10. ὅ9. καί 

τινα -- φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ καὶ γὰρ --- 
βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι κείνον φαιδίμαν γαίᾳ 

πεφύρσεσθαι κόμαν ἕνεπεν Ν. 1. 61. ἀθα- 
νάτοις Αἰνησιδάμον παῖδες ἐν τιμαῖς 

ἔμιχθεν. καὶ γὰρ οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ 
δόμοι οὔτε κώμων --- οὔτε μελικόμπων 

ἀοιδᾶν Ι. 2. 80. νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι 
περιώσιον ἄλλων. καὶ γὰρ ἐριζόμεναι 
νᾶες ἐν πόντῳ καὶ (ὑφ᾽) ἅρμασιν ἵπποι διὰ 
τεάν, ὥνασσα, τιμὰν --- θαυμασταὶ πέλον- 
ται [1.ὅ. 4. ἀνορέας ἐπέτρεψας ἕκατι 
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σαόφρονος. καὶ γὰρ ὁ πόντιος ’᾽Ορστ[ιτ)ρί- 
αινά νιν περίαλλα βροτῶν τίεν Πα. 9. 47. 
καὶ --- γὰρ: καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχοντες 
σπέρμ᾽ ἀνέβαν φλογὸς οὔ Ο. 7. 48. 

β. 'ννῦετς τῆς καί ρο65 οἸοβοῖν νπτἢ τνμδὶ 
2Ο0]]οννβ, αηὰ 15 δυρμδῖο, αἰφο, δυέϑι. 

“καὶ γὰρ σέ, τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θιγεῖν, 
ἔτραπε μείλιχος ὀργά" Ρ. 9. 42. καὶ γὰρ 

αὐτά, ποσσὶν ἄπεπλος ὀρούσαισ᾽ ἀπὸ 
στρωμνᾶς, ὅμως ἄμννεν ὕβριν κνωδάλων 

Ν. 1. 60. καὶ γὰρ ἐν ἀγαθέᾳ χεῖρας ἱμάντι 
δεϑεὶς Πυθῶνι κράτησεν --- Καλλίας Ν. θ. 

832. καὶ --- γάρ: καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς 
ἐρέω ταύταν χάριν Ο. 8. ὅθ. γ. ἱπῖτο- 
ἄυος5 Ἴσχϑιιρὶο, γὲς σπᾶ, απᾶ {πεν λεν 

καὶ γὰρ ᾿Αλκμήνας Ο. 7. 27. καὶ γὰρ βιατὰς 
"Ἄρης .1.10. μὴ φθόνει κόμπον τὸν 

ἐοικότ᾽ ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ πόνων. καὶ 
γὰρ ἡρώων ἀγαθοὶ πολεμισταὶ λόγον 
ἑκέρδαναν Ι. δ. 26. Ὁ. ἱπιτοάυςίηρ 
ἄἀου]ς τοδβοῦ. α. τε γὰρ --- δέ. 

κακολόγοι δὲ πολῖται ἴσχει τε γὰρ ὄλβος 
οὐ μείονα φθόνον’ ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων 

ἄφαντον βρέμει Ρ. 11.29. β. μὲν γὰρ --- 

δέ. ᾽Ολυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς γέρας 
ἔδεκτο, Πυθῶνι δ᾽ Ο. 3. 48. τὸ μὲν γὰρ 
πατρόθεν --- τὸ δ᾽ --- ματρόθεν Ο. 7. 23. 
πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται ---- τὰ δὲ καὶ 

ἀνδράσιν ἐμπρέπει Ρ. 8. 26. οἵ. ἔταζ. 
Πα. 16. 8. γ. μὲν γὰρ --- ἀλλά. 
ῥάδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι ---. ἀλλ᾽ ἐπὶ 
χώρας αὖτις ἔσσαι δυσπαλὲς δὴ γίνεται 
Ρ. 4. 212. ς. γὰρ ὧν, Ἰοοϊίηρ ἴο τνδδὲ 
ζο]]οννβ, οἱ δοίεγεε, διε ἰδεη ἐσσὶ γὰρ 

ὧν σοφός: οὐκ ἄγνωτ᾽ ἀείδω ᾿Ισθμίαν 
ἵπποισι νίκαν 1. 2. 12. ἃ. γάρ τοι 
Θπρμδβιϑίη βαπαγα! να] ἀϊῖγ οὐ [δο 

σεάβοη. τὶν δὲ μοῖρ᾽ εὐδαιμονίας ἕπεται. 

λαγέταν γάρ τοι τύραννον δέρκεται --- ὁ 
μέγας πότμος Ρ. 8. 8δ. 1 ῥτὰγ ἴο Αἰαΐκοϑ 

85 1 πιᾶῖκο {88 οἰοτίηρ ἴο 86 νἱοΐοζϑ. 

σὺν θεῷ γάρ τοι φντευθεὶς ὄλβος ἀνθρώ- 
ποισι παρμονώτερος Ν. 8.17. ς. ἀλλὰ 

γάρ ν. ἀλλά. 
γᾶρύω)] (γαρύετον, γαρύει οοῃϊ.; -ὅων; 

-σέμεν, -ὅεν οοἀὰ.: ἱπιρί. γἀρὔον; {αξ. 
πιοὰ. ρὑγὸ δςοῖ. γαρύσομαι) είυε υοἷξε; 
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Ξρεακ, εἷπξ (ο) αΌϑ., οτ ᾿ς. ᾶος. εἶ δ᾽ ἄεθλα 

γαρύεν ἔλδεαι, φίλον ἦτορ (γαρύειν 
Ἡατγίυηβ) Ο. 1. 8. μαθόντες δὲ --- ἄκραντα 

γαρύετον Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον (γαρυέ- 
τῶν οουϊ. Βεγρκ: ἀντιβοῶντες ραταρῆτ.: 

αἰνίττεται Βακχυλίδην καὶ Σιμωνίδην. Σ.) 

Ο. 2. 88. μῆτίν τε γαρύων παλαιγόνων --- 

οὐ ψεύσομ’᾽ Ο. 18. 52. τοὶ μὲν ἀλλά- 

λοισιν ἀμειβόμενοι γάρυον τοιαῦτ᾽ Ρ. 

4. 94. τὸ δ᾽ ἐμὸν γαρύει ἀπὸ Σπάρτας 
ἐπήρατον κλέος (Ν1].: γαρύετ᾽ οοἀὰ.: γα- 
ρύεντ᾽ ἀοῖξ,: γαρύειν Ἡοστδηη, 40] Ροβὲ 

ἐμὸν ἀϊΞ Χὲτ) Ῥ. δ. 72. ποτίφορον δὲ κόσ- 
μον ἔλαχες γλνκύ τι γαρνυέμεν Ν. 8. 82. βα- 

σιλῆα δὲ θεῶν πρέπει δάπεδον ἂν τόδε γα- 
ρυέμεν ἡμέρᾳ ὀπί Ν. 7.88. γαρύσομαι τοῦδ᾽ 

ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν ᾿Ασώπο- 

δώρον πατρὸς αἷσαν 1.1. 84. ἀυὐ., }ς. 

8.ς. ἃ ἰηΐ., ἄγγελος ἔβαν πέμπτον ἐπὶ 

εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώνων ἄπο 

τοὺς ἐνέποισιν ἱερούς, ᾿Αλκίμιδα, σέ γ᾽ 

ἐπαρκέσαι κλειτᾷ γενεᾷ (Τυγγη: τό γ᾽ 
ἐπάρκεσε εοἀά.: ν. ἐπαρκέω) Ν. 6. δ8. 

γαστήρ] α. σίονπασὴ γαστρὶ δὲ πᾶς τις 

ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται 1. 1. 49. 
Ὁ. “ἁονηῦ “τίς ἀνθρώπων σε χαμαιγε- 

νέων πολιᾶς ἐξανῆκεν γαστρός; Ρ. 4. 99. 
γαστρίμαργος] εἰνίονιοις ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα 

γαστρίμαργον μακάρων τιν᾽ εἰπεῖν Ρτ. 
Ο. 1. δ2. 

γαῦυρ] γαυρᾳ[ δίς. 383 Ὁ. δ. 

γε] ἃ Ραγίεοϊς υβϑοὰ ἴο Θπυρμδϑίβο ραγέϊου ας 

ψόογάϑ, ψῃοῃ 1 τᾶν εἰΐπεῦ ἀἰϊτοο ῦ! Υ 

Ῥτδοςῆς, 68Ρ. ἐξ ἃ ᾿νοσζά στοῦρ ἰβ8 οἴ ρΒα- 

βἰβϑοά, οὐ ἐοϊϊον. ἃ. τ ρΡἢ  ϑ,βἰη8 83.003., 

Ῥτοῦ., 5ἰπῃπι. α. 5υ08. ὀρειᾶν γε 

Πελειάδων Ν. 2. 11. ἁ Σαλαμίς γε Ν. 2. 18. 

ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γεῖ Ταντάλου 
λίθον παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεός (τὸν 

οουὶ. Ἡοἰπηβοθίῃ) 1. 8.10. ἀλλ’ ὅ γε 
Μέλαμπος Πα. 4. 28. ᾿Απόλλωνί γ᾽ [ Πα. 

Ἵ. δ. ἸΖηνί γε τ. θ04. δ. ἀέθλων γ᾽ ἕνεκεν 
Ο. 1. 99. ἤτοι βροτῶν γε κέκριται πεῖρας 

οὔ τι θανάτου Ο. 2. 80. ἰατὰ δ’ ἐστὶ βροτοῖς 

σύν γ᾽ ἐλευθερίᾳ καὶ τά 1. 8. 16. Ἰογοι τῶν 

γε δεῖ (Π": τε Π.) Πα. 6. 1186. β. ἀεξιποη- 

βίγδεινεοβ. πέποιθα δὲ ξένον μή τιν’ --- 

γεγάκειν 

δύναμιν κυριώτερον τῶν γε νῦν κλυταῖσι 

δαιδαλωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς Ο. 1. 108. 
τοῦτό γέ οἱ σαφέως μαρτυρήσω Ο. 6. 20. 

ἤΑλτιν μὲν ὄγ᾽ ἐν καθαρῷ διέκρινε Ο. 10. 
40. τὸν δὲ τετράκναμον ἔπραξε δεσμὸν ἐὸν 

ὄλεθρον ὅγ᾽ ΡῬ. 3. 41. κείνου γε κατὰ 
κλέος Ῥ. 4. 126. κεῖνον γε καὶ βαρύκομποι 
λέοντες περὶ δείματι φύγον Ρ. ὅ. δ7. 
ἤθελον κείνου γε πείθεσθ᾽ ἀναξίαις ἑκόντες 

Ν. 8. 10. τοῦτό γέ τοι ἐρέω τ. 42. 2. 
Ὑ- νογῦδ] δῦ ῦ8. ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι 
θεοὺς ἐχθρὰ σοφία Ο.9. 37. τό γ᾽ ἐν 
ξυνῷ πεποναμένον εὖ μὴ --- κρυπτέτω Ρ. 
9. 93. νικῶντί γε χάριν --- οὐ τραχύς εἰμι 
καταθέμεν Ν. 7. 758. δ. Ροῖβ. ρύοῃ. 

σὲ γ᾽ ἐπαρκέσαι (ΤΌτγη: τό γ᾽ ἐπάρκεσε 

ςοἀὰ.) Ν. 6. θ0. σέο γ᾽ ἕκατι (εοἀά.: γ᾽ 
ἄο]. Βεῖρῖ, οἀά.: “οοπμίγα ροοῖδο υϑυ πὶ 

ΘΟΙΓ,) 1. δ. 2. Ὁ. εἰ ρῃαϑιϑίηρ δά]. 

ἑκατόν γ᾽ ἐτέων Ο. 2. 98. κεῖνόν γ8 

πράξασθαι πόνον Ρ. 4. 248. ἢ μὰν ἀνό- 
μοιά γε δᾷοισιν ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα 

ῥῆξαν Ν. 8. 28. ἔδοξ᾽ ἦρα καὶ ἀθανάτοις 
ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν 

διδόμεν Ι. 8, 60. ὀνομακλύτα γ᾽ ἕνεσσι 
Πα. θ. 128. ο. οἸπρδαβίϑίηρ δάν. 

νῦν γε Ῥ. 4. 290. τό γέ νυν Ῥ.11]. 44. 
οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσον γε μαλθακὰ 

τεύχει γνῖα, τόσον εὐλογία φόρμιγγι 
συνάορος Ν. 4. 4. ἀ. επιρμαδιϑι πα 

πρίν εἰδιιϑε, πολλ᾽ -- ἔπαθεν, πρίν γέ 
οἱ --- χαλινὸν Παλλὰς ἤνεγκ᾽ Ο. 18. θ6. 

᾿Αλκνονῆ, οὐ τετραορίας γε πρὶν δνώδεκα 

πέτρῳ ἧροάς τ᾽ ἐμβεβαῶτας ἱπποδάμους 
ἕλεν δὶς τόσους Ν. 4. 28. [«. ἀυ5. εἰ 

δ᾽ ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς 
αἰδοιέστατος, νῦν γε (ν. 1. δὲ, «ἀὰ.) 
Ο. 8. 48. γ᾽ νατίε 6 ἰγόνος ςοπὶ. εἀά. 
Ο. 9. 16. τό γε μόρσιμον οὐ παρφυκτόν 
(ςοάὰ., Τπεου: δὲ Τῶοϊ,, οεἀά.) Ρ. 12. 

80.] ἢ. εοτηθϊηεὰ ἢ οἴδες μασί- 

οἿ68. α.γε μάν ν. μάν. β. γε μέν ν. 

μέν. γ. ἀλλά --- γε ν. ἀλλά. δ. 

ἀτάρ --- γε ν. ἀτάρ. ε. ἤτοι --- γεν. 
ΒΌρτα ἃ. α. Ο. 2. 80. ἢ. {. ἦ μὰν --- γε 

ν. ϑυρτὰ Ὁ. Ν. 8. 28, 

γεγάκειν] ν. γίνομαι 



γεγωνέω 

γεγωνέω) (νεγθδὶ δἀ]. γεγωνητέον) ἃ. 

ῥγοοϊαΐν:, οἰηρ οἱ Θήρωνα δὲ τετραο- 
ρίας ἕνεκα νικαφόρου γεγωνητέον Ο. 2. θ. 
ο. δος, ἀυρὶ., ἐθέλω χαλκάσπιδα Πυθιονί- 
καν σὺν βαθυζώνοισιν ἀγγέλλων Τελεσι- 

κράτη Χαρίτεσσι γεγωνεῖν ὄλβιον ἄνδρα 
διωξίππου στεφάνωμα Κυράνας Ῥ. 9. 8. 

Ῥ. αὖῦϑ8., »π"αλε οπεϑεῖ! ἀεανά, δ ἢ} οπε'ς 

υοἷοε ἅ τε Πίσα με γεγωνεῖν (80. πράσσει: 

γέγωνεν οοπὶ. ΟἸτ51) Ο. 8. 9. 
γείτων] (γείτων, -ονι, -ον(α); -ονες, -ὀνων) 

ἃ. δα)., πεὶρηδοιιγίγρ, πείρδδομν οὗ Ῥξορῖς, 

Ῥίδοεβ. κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν 

γείτονα ἱ. «. τὰς οεἱἷγ οὗ Αἰΐπα ᾿γίης 

ΠΟΩΣ {πεῸ τηιουπίαἰπ Ρ. 1. 82. γείτονα 

δ᾽ ἐκκάλεσεν (᾿Αμφιτρύων) Διὸς ὑψίστου 

προφάταν ἔξοχον, ὀρθόμαντιν Τειρεσίαν 
ἴῃ ὙΒεῦο8 Ν,. 1. θ0. πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ 

χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ φάσομαι 
ἰ. 6. ἰῃ ιν δηά οἱέ συδς Ν. 9. 48. 

ἄμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνον σεϊσίχθον᾽ υἱὸν 

γείτον’ --- κελαδῆσαι (ἰ. ο. Ῥοβείάοῃ: 
γείτονα, τῶν Θηβαίων, ὡς πρὸς τὴν 

᾽Ογχηστόν. Σ.) 1. 1. 68. γιόν τε σκόπελον 

γείτονα πρύτανιν Δ. 8.10. Ρ. βυῦ5. 

ἔννεπε κρυφᾷ τις αὐτίκα φθονερῶν γει- 

τόνων Ο. 1. 47. ἔσχον δ᾽ ᾿Αμύκλας -- 
Τυνδαριδᾶν βαθύδοξοι γείτονες (3Ξς. Δω- 

ριεῖς: Ατιν ΚΙαὶ 185 πᾶσ ὙΠοσγαρηδὶ, σοπῖσε 

οἱ {πεὶς οὐ) Ρ.1. 606. καὶ γειτόνων 

πολλοὶ ἐπαῦρον Ρ. 8. 86. ῥαίνω δὲ καὶ 
ὕμνῳ, γείτων ὅτι μοι καὶ κτεάνων φύλαξ 
ἐμῶν ὑπάντασεν ἰόντι (85. ΑἸΚαιαίοη: 

τοίογοπος υὑπεχρίαίης) Ῥ. 8. ὅ8. φαῖμεν 

κε γείτον᾽ ἔμμεναι νόῳ φιλήσαντ᾽ ἀτενέι 
γείτονι χάρμα πάντων ἐπάξιον Ν. 7. 

81--8. 
γελᾶνής] ολεενί, καρδίᾳ γελανεῖ Ο. δ. 2. 

θυμῷ γελανεῖ Ρ. 4. 181. 
γελάω] 5.6 ἀγανᾷ χλοαρὸν γελάσσαις 

ὀφρύι 50. Ομείτοη Ῥ. 9. 38. γελᾷ θ᾽ ὁρῶν 
ὕβριν ὀρθίαν κνωδάλων Ρ. 10. 86. ς. Ῥατέ., 
εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον κρυφαῖον, 

ἄλλοισι δ’ ἐμπίπτων γελᾷ ἀεϊἐρλὲς 1. 1. θ8. 
γέλως] Ἰαπρλίεν οὐδὲ μολόντων πὰρ 

αὐδι ἀμφὶ γέλως γλυκὺς ὥρσεν χάριν 
Ρ. 8. 86. 

105 γενέθ'λιος 

γενεά) (-εά, -εᾶς, -εᾷ, -εᾷ, -εάν; -εαῖς) ἃ. 
εἷἰαμ, γαρϑ, ῥεοῤίε Ζεφυρίων Λοκρῶν 
γενεὰν ἀλέγων Ο. 11. 16. κάλλιστον αἱ 
μεγαλοπόλιες ᾿Αθᾶναι προοίμιον ᾿Αλκμανι- 

δᾶν εὑρυσθενεῖ γενεᾷ Ῥ. 7. 8. νόσοι δ’ οὔτε 

Ὑῆρας οὐλόμενον κέκραται ἱερᾷ γενεᾷ 
Ἡνροσθοσοδηβ Ῥ. 10. 42. παλαίφατος γε- 

νεά Βακοϊ αἱ Ν. 6. 31. κλειτᾷ γενεᾷ Βαϑ85ὶ- 
ἁαὶ Ν. 6. θ1. ὁ δ᾽ ὄλβῳ φέρτατος ἵκετ᾽ ἐς 

κείνου γενεάν ἱ. 6. οἱ Απιρῃϊίγγοη, ὈΥ 
ϑοφοϊάης Ησγακος Ν, 10, 14. τόνδε πορὼν 

γενεᾷ θαυμαστὸν ὕμνον ἱ. 6. ἴἰἴο {6 
ΚΙεοηγτϊαὶ 1. 4. 21. μαρνάσθω τις ἔρ- 

δων ἀμφ’ ἀέθλοισιν γενεὰν Κλεονίκου 
ἐκμαθών 1. ὃ. 86. ἀστῶν γενεᾷ μέγιστον 
κλέος αὔξων [ον ἐδ6 ῥεοῤῖε, δὲς {εἱΐοιυ οἰ. 

ξέης. 1.1.29. ἁ Μειδύλου δ’ αὐτῷ 
γενεά (Ηεττηδηη: γέννα οοἀά.) τ, 190. 
«μοσζοΐογο, ἢ βαποσγαὶ, ἰΐριεαρε, δίοεΝν: 

“κούρας δ᾽ ὁπόθεν (5... ἐστί) γενεὰν 
ἐξερωτᾷς, ὦ ἄνα; Ρ.9. 48. Β. οἱ - 
ῤγὶηρ αἀ. ςοἸϊεςνεϊγ, ολ άγεη οὐδέ 

ποτ᾽ ἐκλείψειν γενεάν Ο. 6. 61. μὴ καθέλοι 

μιν αἰὼν πότμον ἐφάψαις ὀρφανὸν γενεᾶς 
Ο. ϑ. 61. πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε, κοινάν 
τε γενεᾷ --- νίκαν Ρ. 6. 16. γλυκυτάτᾳ 

γενεᾷ εὐώνυμον κτεάνων κρατίσταν χάριν 
πορών Ῥ. 1]. δή. Λάμπωνος εὐαέθλου 

γενεᾶς ὕπερ 1. θ. 8. τὰν δὲ λαῶν γενεὰν 
δαρὸν ἐρέτττοι Πα. 1.9. Ββ.. ραγεου τ, 
50. αὐτὸς --- Τυροῦς ἐρασιπλοκάμον 
γενεά ῬοαΙ1α5 Ῥ. 4. 186, τὸν μὲν οὐ κατε- 

λέγχει κριτοῦ γενεὰ πατραδελφεοῦ (Ττοϊ.: 
γενεάν οοὐσχ: ἱ. ε. ΝΊΚΟΚΙΕβ᾽ σοιβίῃ, 

ΚΙεαπάσοβ) 1. 8. θῦ. ς. φεπεναίίοη 
τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι ἑβδόμᾳ καὶ 
σὺν δεκάτᾳ γενεᾷ Θήραιον Βεῖϊοα. νγ»ἃ8 
ἴῃς ϑ58ενεηΐοεπίῃ μβεπεγαῦοι ἀοθοοηοά 

ἔτοπι ἘΌΡμδῖηοβ Ῥ. 4. 10, ἀρχαῖαι δ᾽ 
ἀρεταὶ ἀμφέροντ᾽ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς 
ἀνδρῶν σθένος Ν. 11. 88. ἁ. αρε εἴ. 
Οάἀ. 19. 184. ἐδόκησέν τε τῶν πάλαι 

γενεᾷ, ὁπλοτέροισιν --- ὕπατος ἀμφὶ 
τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάν ἢ. 6. 40. 

γενέθ'λιος] α. αρεεείον οἱ οπεδς ζανεὴϊν 

Ζηνὶ γενεϑλίῳ 45 αῃοεϑῖος οὗ ἐμ Β]ερβία- 

ἀαὶϊ Ο. 8. 16. Ζεὺς ὁ γενέθλιος ἀμφοτέροις 



γένειον 

οὐ άβθοῦ δηὰ Ῥοϊϊαβ Ρ. 4. 167. Ῥ. 
οἱ οπε'ς ἰανεν εἰ δὲ δαίμων γενέθλιος 

ἕρποι Ο. 18. 10ῦ. ς. δινιρίυΐηρ εἴ. 

γενέτειρα. ἔχει τέ μιν ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος 

ἀκτίνων πατήρ Ηεϊοβ Ο. 7. 70. 

γένειον ἰοιυεν βανί οἱ [δε [αεε, τῷ 

νιν μέλαν γένειον ἔρεφον Ο. 1. 68. 

γενέτειρα)] {. δὰ). δίνειρίυεν α. 6Ώ. 

᾿Ελείθνυια --- γενέτειρα τέκνων Ν. 7. 2. 
γέννα] «ὁ. Πίπεαρε ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ 

ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμον ξυνὸν ἀγγέλλων 

διορθῶσαι λόγον, Ἡρακλέος εὐρυσθενεῖ 
γέννᾳ ἱ. 6. ογ τῆς Ατρῖνς οο]οηίβί5. οἵ 

Εδοάοϑ Ο. 7. 28. "᾿ἐχθίστοισι μὴ ψεύδεσιν 

καταμιάναις εἰπὲ γένναν" Ρ. 4. 100. 
Ὁ. οοἸϊεονεϊ!γ, οὐ γεν ἔνθα τεκοῖσ᾽ 

(Ξς. Λατὠ) εὐδαίμον᾽ ἐπόψατο γένναν ἔτ. 

384. 10. 

γενναῖος] ρεππηε (εἴ. ἘτΔΟΠκοΙ οὐ Αρδπι. 

1198) “φυᾷ τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει ἐκ 
πατέρων παισὶ λῆμα΄" Ρ. 8. 44. Ἰγενναίων 

ἄωτος ἔς. Ὁ Ὁ. 1. 

γεννάω] δερεὶ πιςί. ἀπὸ Σπάρτας «--- 

ὅθεν γεγεννᾶμένοι ἵκοντο Θήρανδε φῶτες 

Αἰγείδαι Ρ. δ. 74. [γεγεν (ν)αμένον (οοἀά.: 

γεγενημένον ΑὮγοη5) Ο. 8. δ8.} 

γένος) (γένος, -εἰ, τος) -- γενεά. α. 
[οἱκ, εἰαπ, Ῥεορίε, παίϊον ὄφρα --- ἱκω- 

μαι -- πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος Ιαπι ἀαὶ 
Ο. 0. 36. ἐξ οὗ πολύκλειτον καθ᾽ Ἕλλανας 

γένος ᾿Ιαμιδᾶν Ο. 6. 11. κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ, 

ὅν σφι Ζεὺς γένει ὥπασεν ΒΙερπίαααὶ 

Ο. 8. 88. εὔχομαί νιν ᾿Ολυμπίᾳ τοῦτο 

δόμεν γέρας ἔπι Βάττον γένει Ῥ. ὅ. 124. 
ἕν ἀνδρῶν, ἐν θεῶν γένος Ν. 6. 1. ἕπεται 

δέ, (ἐπέβα «οπὶ. ΝΜ1..) Θεαῖε, ματρώων 
πολύγνωτον γένος ὑμετέρων εὐάγων τιμὰ 

(πολυγνώτῳ γένει οοπὶ. Ετ. ϑοβπια) 
Ν. 10. 87. καὶ μὰν θεῶν πιστὸν γένος 

Ν, 10. δ4. Σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀνδρῶν --- 
ὑμνήσομεν; ἐγ. 29. ἢ. ἢ γαῖαν κατακλύ- 

σαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; 
Πα. 9. 80. φιλόμαχον γένος ἐκ Περσέος 

{γ. 164. πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον 

ἢ σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει ἐπι- 

χθόνιον γένος ἀνδρῶν [τ. 218. 8. ἀπὰ 
τπογείογο, ἠέηδαρα, ἀεσεεηέ βασιλεύς, ἐξ 

λάχναι 

106 γένυς 

᾿ωκεανοῦ γένος ἥρως δεύτερος Ῥ. 9. 14. 
οἱ Βογβεβὺ Ποο]ειδάνιο[ν] γένος (δα. 

ϑίππων Βυτγγ) Πα. 3. 41. Ὁ. ολίάνεν, 

οἰϊεῤνίηρ Ἐρινὺς ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλο- 
φονίᾳ γένος ἀρήιον τς οἰ]άγεη οὗ 

Οἰἱάϊρουβ Ο. 2. 42. τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν 

᾿Ατρέος 'Ελέναν κομίζοντες Αραχηδοπηηοπ 

ἃἂπὰ Μεπεῖδος ΟἹ. 18. 88. “ἀλλοδαπᾶν 

κριτὸν εὑρήσει γνναικῶν ἐν λέχεσιν γένος, 
οἵ “πὸ σμ] άσοπ οἱ της Ατροπαυΐθ Ὁγν τς 

νοϊηθῃ οὗ ᾿οππιποβ Ῥ. (. δ1. ἀνέρες, ᾽Ἔννο- 

σίδα γένος Ἑυρπαᾶπιοβ ἀπά Ῥοτγ ΚΙ Υ ΠΟ 09 
Ρ. 4. 173. ἦτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοι᾽ 

ἀμαύρωσεν γένος (τὰς Γοργόνας. Σ.) 
Ῥ. 12. 13. πηόγα ρεηογαν, ολἐάνεη, ἀδοοδη- 

ἀαπίς, πε: εὔφρων ἄρονραν ἔτι πατρίαν 
σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει 8 ἀοβοδη- 

ἀδηίβ οἱ τῆς Ῥεορίς οὗ Ακσγαρδβ Ο. ὃ. 18. 

τόθι γὰρ γένος Εὐφάμον φυτευθὲν λοιπὸν 
αἰεὶ τέλλετο Ρ. 4. 2606. παατρὸς δ᾽ ἀμφοτέ- 
ραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχον γένος Ἡρακλέος 
βασιλεύει Ρ. 10. 8. Αἰακῷ σε φαμὶ γένει τε 
Μοῖσαν φέρειν Ν. 8. 28. δῶρα καὶ κράτος 
ἐξέφαναν ἐγ γένος αὐτῷ (ΝΝΊ!.: ἐς γενεὰς 

ςοὐά.: ἐγγενὲς 6 Σ ρᾶτγαρῆγ. Εἰτίεγβμυ- 

βἰυβ: ἐς γένος Ευϊν. Οτπβίηυϑ: 1. 6. 88 

ἀεβοοηάδηΐϊβ οἱ Ῥεϊου3) Ν. 4. θ8. ἀτὰρ 

γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας τς πὸ 

οὐ Νεορίοϊοιηος. Ν, 7. 39. ᾿Ιφικλέος μὲν 

παῖς ὁμόδαμος ἐὼν Σπαρτῶν γένει (Θη- 

βαίοις. Σ.} 1. 1. 80. φιλέων δ᾽ ἂν εὐχοίμαν 

Κρονίδαις ἐπ’ Αἰολάδᾳ καὶ γένει εὐτυχίαν 
τετάσθαι Παρθ. 1. 13. ϑρεο σαν, οὐ α, 

80η: “οὐκέτι τλάσομαι ψυχᾷ γένος ἁμὸν 
ὀλέσσαι᾽ Αϑπϊορίοβ Ρ. 8. 41. ς.ἔταρᾷ. 

γένος τε δαιμοί Δ. 4. 46. Ἱν γένος Θρ. 
450. ὃ. 

γένυς] (γένυι; «ὕων, -ὕων, τυσι, -υσσιν 
ςοηΐ.) οὗ πιεη, ἃπὶπγαὶβ, ἰσωεν ῥανί οἱ ἐδ 

Ιαοὲ, 7αιυ φάρμακον πραὺ (-- χαλι- 

νόν) τείνων ἀμφὶ γέννι ἱ. 6. πα Ἶαιν οἵ 
Ῥερᾶβοβ Ο. 28. 86. φλόγ᾽ ἀπὸ ξανθᾶν 
γενύων πνέον (γνάθων οοπὶ. ΒοΕΟΚΙ: 

80. τῆς οχοῃ οἱ Αἰοΐς8) Ῥ. 4. 226. δράκον- 

τὸς δ᾽ εἴχετο λαβροτατᾶν γενύων Ρ. 4. 

244, ὄφρα τὸν Εὐρνάλας ἐκ καρπαλιμᾶν 
γενύων χριμφθέντα σὺν ἔντεσι μιμήσαιτ᾽ 



γεραιός 

ἐριπλάγκταν γόον Ρ. 12. 20. οὔπω γένυσι 
φαίνων τερείνας ματέρ᾽ οἰνάνθας ὀπώραν 
80. Πυθέας Ν. ὅ. 6. κρυφᾷ δὲ σκολιαῖς 
γέννυσσιν ἀνδέροντι πόδας ἠδὲ κεφαλάν 

(Ν].: γένυσιν, γάννσιν οοὐὰ.: οἱ ϑ8ογ- 
τηΐϊαπ8 οαὐπρ Βοσϑοῖο5}) ἐγ. 903. 8. 

107 γηρᾶλέος 

θέμενος οἰωνοπόλον γέρας Πα. 4. 30. 

Ρ. ϑΘρθοι ἤσδι!ν, ργίσε "Ολυμπίᾳ μὲν γὰρ 
αὐτὸς γέρας ἔδεκτο Ο. 2. 49. μέγα τοι 
κλέος αἰεί, ᾧτινι σὸν γέρας ἔσπετ᾽ ἀγλαόν 
Ο. 8.11. ἀρισθάρματον --- γέρας ἀμφέβαλε 

τεαῖσιν κόμαις Ῥ. δ. 81. Μεγάροις δ᾽ ἔχεις 

γέρας Ρ. 8. 78. μέγιστον δ᾽ αἰόλῳ ψεύδει 
γέρας ἀντέταται Ν. 8. 2ὅ. 

γερασφόρος) λοπομγεὰάὰ γόνον --- οὔτ᾽ ἐν 
ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ᾽ ἐν θεῶν νόμοις 
(. ε. Κέντανρον) Ῥ. 2. 48. 

γέρων] (γέρων, -οντος, -οντί(α); -όντων) 

γεραιός] οὐ ἘΕὐφάνης --- γεραιὸς προπά- 
τωρ σὸς Ν. 4. 89. 

γεραίρω] (ἡπιρν. γεραίρετε; γεραίρων, -ον- 
τες; ἱπιρίέ. ἐγέραιρεν: ἃοτ. ἐγέρᾶρεν) 

ἀο ἄοποιεν, δγίηρ δοηομῦ ἰῊ Ἀκλεινὰν ᾽Α- 
κράγαντα γεραίρων εὔχομαι Ο. 8. 2. βω- 

μοὺς ἐξ διδύμους ἐγέραρεν ἑορταῖς θεῶν 
(ἐγέραιρεν ν. 1.: 5806. Ἡρακλέης) Ο. δ. δ. 
δᾶμον γεραίρων (5.. “ἱέρων) Ρ. 1. 70. 
Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε (86. 

Πυθέας: ἐγέραρεν οοπὶ. (ΑἸ! οτρε5) Ν. ὅ. 8. 
οἵ σε (-- Ἑστίαν) γεραίροντες ὀρθὰν 

φυλάσσοισιν Τένεδον Ν. 11. δ. (Ποσειδᾶν) 

εὐάρματον ἄνδρα γεραίρων, ᾿Ακραγαν- 

τίνων φάος 1. 2. 17. γεραίρετέ μιν, ὃς 

Ἴσϑμιον ἂν νάπος Δωρίων ἔλαχεν σελίνων 
(Βοΐδς: γεραίρεται σοάδχ) 1. 8. 62. 

γέρας] (γέρας ποπι., δος.) λσηομν ἃ. 

(Ρόδον) ἐᾷ κεφαλᾷ ἐξοπίσω γέρας ἔσσε- 

σθαι (ν.]. μέρος) Ο. 7. 68. νῦν μὲν αὐτῷ 

γέρας ᾿Αλκιμέδων νίκαν τριακοστὰν ἑλὼν 

Ο. 8. θῦ. ἔχει συγγενὴς ὀφθαλμὸς αἰδοιό- 

τατον γέρας τεᾷ τοῦτο μειγνύμενον φρενί 
(1. ς. γέρας, ὅτι βασιλεὺς ἐσσί) Ρ. δ. 18. 
εὔχομαί νιν ᾿Ολυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας 
ἕπι Βάττον γένει (,. α. νίκαν) Ρ. ὅ. 1234. 

ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας (5. 

Μολοσσίᾳ ἐμβασιλεύειν) Ν. 7. 40. παίδων 
δὲ τταῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν καὶ 

ἄρειον ὄπιθεν Ν. 7. 101. ἀλλ᾽ ἐγὼ Ἡρο- 
δότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ 

γέρας (ἰ. 6. ὕμνον) 1. 1. 14. ἐν δὲ Θήβαις 
ἱπποσόας ᾿Ιόλαος γέρας ἔχει ((. ε. γεραί- 

ρεται) 1. δ. 88, “τὸ μὲν ἐμόν, Πηλέι γέρας 
θεόμορον ὁπάσσαι γάμου Αἰακίδα'᾽ (Ηοτ- 

τηδῆη: γέρας Ροφὲ Αἰακίδᾳ μαῦρεῖ ἑσοὐοχ: 
'.. 6. δε. Βοποὺς οἱ τπιαττίαρε ἴο ΤΠΘΕ5) 

Ι. 8. 38. Σίσυφον κέλοντο ᾧ παιδὶ τηλέ- 
φαντον ὄὅρσαι γέρας φθιμένῳ Μελικέρτᾳ 

(8ς. ἄγειν τὰ “Ισθμια) 1τ. ὅ. 8. ἀλλ᾽ ὅ γε 
Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν --- μοναρχεῖν [Ἄργει 

γέφυῦρα])] ὀνίάρε πιεῖ. 

γεφῦρόω)] ὀνίάρε, ταοῖ., οβεν 

γηραιός] οἵ οἷά αρὲ 

γηρᾶἄλέος] αρεὰ 

οἰά(ηιαη) Μεσσανίου δὲ γέροντος 

δονηθεῖσα φρὴν Νοθῖος Ρ. 0, 86. λόγον 
βλάπτων ἁλίοιο γέροντος Νότου Ρ. 9. 94. 
ὁ δ᾽ ἄρα γέροντα ξένον Στροφίον ἐξίκετο 

(ὈγΖ.: ξένον γέροντα ςοἀά.) Ῥ. 11. 84. 

γέ[ρον)θ᾽ ὅ[τι) Πρίαμον (ϑὰρΡ. Τυγγῆ) 

Πα. 6. 118. Νηρεὺς δ᾽ ὁ γέρων ἕπεταίι 
Πα. 15. 4. ἔνθα βουλαὶ γερόντων καὶ νέων 
ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί τ. 1959.1. 

γεύομαι] (γεύεται; ἐγεύσαντο) “αΞίε τηςΐ. Α. 

Μκεεῖ, ἐπΐον ἰδῈ ἰαοῖς οἵἱἨ; ἐχρῥεγίεημοε, ς. 

ξοῃ. γεύεται δ᾽ ἀλκᾶς ἀπειράντον (53ς. 

Κυράνα) Ρ. 9. 80. γεύεται γὰρ ἀέθλων 
Ῥ. 10. 7. μυριᾶν δ' ἀρετᾶν ἀτελεῖ νόῳ 

γεύεται Ν. 8. 42. ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι 

πρὸς ἄκρον ἀρετᾶς ἦλθον οἴ τε πόνων 
ἐγεύσαντο Ν. 6. 231. γενόμενοι στεφάνων 

νικαφόρων (ν. 1. σενόμενοι) 1. 1. 21. τὸ 

δ᾽ ἐμόν, οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων 
γεύεται 1. ὅ. 20. Ὁ. λαυε εη]ογηιηΐ οἵ, 

Φη7οῸν 1δ6 σοιηῥαηγ οὐ ο. βμεῃ. εἰ δὲ 

γεύεται ἀνδρὸς ἀνήρ τι (δεύεται ΣΥΡ') 
Ν. 1. 86. 

πόντον τε γέφυρ᾽ ἀκά- 
μαντος ἐν ἀμφικτιόνων ταυνροφόνῳ τριε- 

τηρίδι Κρεοντίδαν τίμασε Ποσειδάνιον 
ἂν τέμενος ἱ. 6. ἴδε 1βέμτηυ8 Ν, 6. 89. ὁ 

κινητὴρ δὲ γᾶς ᾿Ογχηστὸν οἰκέων καὶ 
γέφυραν ποντιάδα πρὸ Κορίνθον τειχέων 

ἴῃς 15. λυ 1, 4. 20. 

γεφύρωσέ 

τ᾽ Ατρείδαισι νόστον ΑΟὮΐ165 56. 1, 8. 61. 

“μὲ γηραιὸν μέρος 
ἁλικίας ἀμφιπολεῖ᾽᾽ Ῥ. 4. 161. 

ἐκ δ΄ ἄρ’ αὐτοῦ πομφό- 



γῆρας 108 

λνξαν δάκρνα γηραλέων γλεφάρων Ρ. 4. 

121. 

γῆρας] (γῆρας, -αος, -αἱ, -ας) οἷά αξέ τά 
κέ τις ἀνώνυμον γῆρας --- ἔψοι μάταν; 
Ο. 1. 88. αἰτήσων --- σέ --- φέρειν γῆρας 

εὔθυμον ἐς τελευτάν Ο. δ. 22. πατρὶ δὲ 
πατρὸς ἐνέπνευσεν μένος γήραος ἀντίπα- 

λον Ο. 8. 71. νόσοι δ᾽ οὔτε γῆρας οὐλόμε- 

νον κέκραται ἱερᾷ γενεᾷ Ῥ. 10. 41. ἐμπεδο- 

σθενέα βίοτον ἁρμόσαις ἥβᾳ λιπαρῷ τε 

γήραϊ Ν. 7. 99. ἐκ πόνων δ᾽, οἱ σὺν 

νεότατι γένωνται σύν τε δίκᾳ, τελέθει πρὸς 
γῆρας αἰὼν ἡμέρα Ν. 9. 44. “θάνατόν τε 
φυγὼν καὶ γῆρας ἀπεχθόμενον᾽" Ν. 10. 88. 
τοίαισιν ὀργαῖς εὔχεται ἀντιάσαις ᾿Αίδαν 

γῆράς τε δέξασθαι πολιόν Ι. 6. 16. ἕκαλος 
ἔπειμι γῆρας ἕς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα 

Ι. 7. 41. πρὶν ὀδυνηρὰ γήραος σ΄ --- μ]ο- 

λεῖν Πα. 1. 1. ἐπὶ γῆρας ἱξέμεν βίου Πα. 
6. 210. 

γηροτρόφος, -ον] πηγεε οὐ οἷά ρὲ γλυ- 

κεῖά οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα γηροτρόφος 
συναορεῖ ᾿Ελπίς ἔτ. 214. 2. 

Τηρύόνας)]) (Γαρυ- ϑοῖτγ.: ςΐ. Ἐογεβπιᾶπ 

1191.) ἃ εἰδηΐ, ῇοβα οαίες ᾿νοσς βἔοϊθα 

ΌὌγ Ηδογακὶεβ. ᾿Αλκμήνα τέκεν παῖδα, θρα- 

σεῖαι τόν ποτε Γηρνόνα φρίξαν κύνες 1. 1. 

18. σὲ δ᾽ ἐγὼ παρά μιν αἰνέω μέν, Γηρνόνα 

(εἴ. Σ. παρ’ αὐτὸν τὸν Ἡρακλέα) τ. 81 
δὰ Δ. 2. ἐπεὶ Γηρνόνα βόας Κυκλώπειον 

ἐπὶ πρόθυρον Εὐρνσθέος --- ἔλασεν ἕτ. 
109. 6. 

Τίγαντες] ἰῃς Οέαπίς, ο]άγοη οἱ Ἑδγίῃ. 
βασιλεὺς Γιγάντων Ῥοτγρδντίοη Ῥ. 8. 17. 
ὅταν θεοὶ ἐν πεδίῳ Φλέγρας Γιγάντεσσιν 
μάχαν ἀντιάζωσιν Ν. 1. 67. Γίγαντας ὃς 

ἐδάμασας ὶ. 6. ΗΑ 65 Ν. 7. 90. 

γίνομαι) (γίνεται: δος. γένετί(ο), ἔγεντίο), 
(ἐγγένοντί(ο); γένηται, -ωνται; -οἱ(ο), 

τοιτί(ο); γενέσθ(αι) : Ρέ. γεγενημένον Ἄοοηΐ., 

γεγενημένα; γεγᾶμεν, γεγάκειν) ὃ, 2016 
ο δὲ ἃ. 805. λάθα δὲ πότμῳ σὺν 

εὐδαίμονι γένοιτ᾽ ἄν Ο. 2. 18. ἄλλαι δὲ 

δύ" ἐν Κορίνθου πύλαις ἐγένοντ᾽ ἔπειτα 

χάρμαι Ο. 9. 86. [σὺν γὰρ ὑμῖν τά τε 
τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέα γίνεται πάντα 

βροτοῖς (ςοἀά.: τὰ γλυκέ᾽ ἄνεται ζαγδοτ, 

γίνομαι 

εἀὰ.) Ο. 14. 6.) αἰὼν δ᾽ ἀσφαλὴς οὐκ 

ἔγεντ᾽ οὔτ᾽ Αἰακίδᾳ παρὰ Πηλεῖ Ρ. 8. 87. 
τιμὰ δὲ γίνεται ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λόγον 

τεθνακότων Ν. 7. 81. ἦν γε μὰν ἐπικώμιος 

ὕμνος δὴ πάλαι, καὶ πρὶν γενέσθαι τὰν ᾿Αδ- 

ράστον τάν τε Καδμείων ἔριν Ν. 8. δ1. ἐκ 
πόνων δ᾽, οἱ σὺν νεότατι γένωνται σύν τε 

δίκᾳ, τελέθει πρὸς γῆρας αἰὼν ἡμέρα Ν. 9. 
44. καὶ δεύτερον ἄμαρ ἐτείων τέρμ᾽ ἀέθλων 
γίνεται, ἰσχύος ἔργον 1. 4. θ8. ἄγγελλε δὲ 
φοινικόπεζα λόγον παρθένος εὐμενὴς 'Εκά- 

τα τὸν ἐθέλοντα γενέσθαι Πα. 2. 79. τά 
τ ἐόντα τε κα[ὶ --- Ἰπρόσθεν γεγενημένα[ 

Πα. 8. 84. Ὁ. [ο]ονοά Ὁν ρῥγεὰ. δά). 
ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαίμον᾽ ἄνδρες 

ἐγένοντ’ Ο. 9. 29. ἀφθόνητος ἔπεσσιν 

γένοιο χρόνον ἅπαντα, Ζεῦ Ο. 18. 26. 
εἰ δέ τις ἤδη --- λέγει ἕτερόν τιν᾽ ἀν᾽ 

᾿Ἑλλάδα τῶν πάροιθε γενέσθαι ὑπέρτε- 
ρον Ρ. 2. 60. χόλος δ’ οὐκ ἀλίθιος γίνεται 

παίδων Διός Ρ. 8. 12. δυσπαλὲς δὴ 

γίνεται Ῥ. 4. 2718. ὄφρα μὴ ταμίᾳ Κυράνας 
ἀτελὴς γένοιτο μαντεύμασιν (8ο. ᾿Απόλ- 

λων) Ρ. δ. 62. εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς 

οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς Ρ. 10. 232. ἐν δὲ 

πείρᾳ τέλος διαφαίνεται ὧν τις ἐξοχώτε- 
ρος γένηται Ν. 8. 11. ὃς ὑπέρτατος 
᾿Αγησιμάχοι᾽ ὑέων γένετο Ν. 6. 22. ἐγὼ 
δὲ πλέον ἔλπομαι λόγον ’᾿Οδυσσέος ἢ 

πάθαν διὰ τὸν ἀδυεπῆ γενέσθ᾽ Ὅμηρον 

Ν, 7. 21. θαρσαλέα δὲ παρὰ κρατῆρα 
φωνὰ γίνεται Ν. 9. 49. κείνου γὰρ ἐπιχθο- 

νίων πάντων γένετ᾽ ὀξύτατον ὄμμα Ν. 10. 
62. οὐ γὰρ πάγος οὐδὲ προσάντης ἅ 
κέλευθος γίνεται 1. 2, 38. ἱπποτρόφοι 
τ’ ἐγένοντο 1. 4. 14. σώφρονές τ᾽ ἐγένοντο 

πινυτοί τε θυμόν 1. 8. 26. ς. [ο]]οινεὰ 
Υ γΡτεά. βυῦβ. μὴ ματεύσῃ θεὸς γε- 

νέσθαι Ο. δ. 24. “'κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει 

μεγαλᾶν πολίων ματρόπολιν Θήραν γε- 
νέσθαι᾽ Ῥ. 4. 20. εἰ μὴ θεὸς ἁγεμόνεσσι 
κυβερνατὴρ γένηται Ῥ. 4. 274. μὴ μάτευε 

Ζεὺς γενέσθαι 1. ὅδ. 14. πρόφασιν βληχροῦ 
γενέσθαι νείκεος (ϑοἕτ.: γίνεσθαι οοἀά.) 

ἔτ. 248. ἀ. ς. ρῬασί. γένοι’ οἷος ἐσσὶ 

μαθών δὲ Ξμοΐ ας γοῖε ἔαυε ἱεαγηεαᾶ (ἰο ἀποὺ 

γομγϑο! Ῥ. ἃ. 12. ἔγεντο καὶ πρότερον 



γἰνώσκω 

᾿Αντίλοχος βιατὰς νόημα τοῦτο φέρων 
(1 τς].: ἐγένετο οοἀά.) Ῥ. 6. 28. ς. 

δὲ δον οἴ. γεννάω, δηὰ γ. ἱπέγα. Φοί- 
βου γὰρ αὐτὸν φᾶ γεγάκειν πατρός 
Ο. 6. 49. τοὶ δ’ οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι οὔτ᾽ 
ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖον γεγενημένον 
(ΑὮγοηβ: γεγεν(ν)αμένον οοἀά.) Ο. 6. ὅ8. 

ὥρνυσαι θαρσέων, τόνδ᾽ ἀνέρα δαιμονίᾳ 
γεγάμεν εὔχειρα Ο. 9. 110. πατρὸς 
οὕνεκα δίδυμαι γένοντο θύγατρες ᾿Ασωπί- 
δων ὁπλόταται 1. 8. 17. ἐν χρόνῳ δ᾽ ἔγεντ᾽ 
᾿Απόλλων (Βοροκῆ: ἐγένετ’ οοὐά, ΟΙ6πι. 
ΑΙοχ.) ἐγ. 380. -- ἐσ. 147 ϑοῆτσ. ΓᾺ 

ταβᾷ. γίνεται[ ἔτ. 6᾽». ς. τὸ γὰρ 

πρὶν γενέσθαι) Παρθ. 1. 20. 8. ἰῃ 
ἔτηεβϑὶβι ἐκ δ᾽ ἐγένοντο στρατὸς θανυ- 
μαστός ν. ἐκγίνομαι Ῥ. 2. 46. 

γινώσκω) (γινώσκομεν, -οντι; γινώσκον- 
τία): ἴυϊ. πιεᾶ, ργὸ δςῖ. γνώσομαι: 

ἰπιρί. γίνωσκε, -ον: δοτ. ἔγνω, ἔγνον; 
γνῶθι; γνούς, γνόντα; γνῶναι: ρὲ. 

ἔγνωκας, -εν: Ρ488. γινώσκομα!) ἄπου, 

γεσορηῖσ ἃ. γεζορηὲξε (ν]βὰ}}}}) τὸν 

μὲν οὐ γίνωσκον Ῥ. 4. 86. τὸν μὲν --- ἔγνον 
ὀφθαλμοὶ πατρός (ὈγΖ.: ἔγνων) Ῥ. 4. 

120. Ῥ. γεζορηῖσε (4.005) καὶ τότε 

γνοὺς ϊσχνος Εἰλατίδα ξεινίαν κοίταν 

Ρ. 8. 31. γνόντα τὸ πὰρ ποδός, οἷας 

εἰμὲν αἷσας Ρ. 8. 60. γνῶθι νῦν τὰν 

ΟἸδιπόδα σοφίαν επαδεγείαηά Ῥ. 4. 208. 
εὖ νιν ἔγνωκεν (Ξς. Δαμόφιλος τὸν καιρόν) 

Ῥ, 4. 287. τοῦτ᾽ ἀνιαρότατον, καλὰ γι- 
νώσκοντ᾽ ἀνάγκᾳ ἐκτὸς ἔχει» πόδα Ρ". 4. 

288. φθέγμα μὲν πάγκοινον ἔγνωκας 
Πολυμνάστον Κολοφωνίου ἀνδρός τἐπάεν- 
οἰίαπὦ (τ. 188. ς. γεοορηῖξο, ξῖυς γεοο- 

ξημίοπ ο ἀδύλογοι δέ νιν λύραι μολ- 

παί τε γινώσκοντι Ο. 6. 97. ὃ τ’ ἐν "Ἄργει 
χαλκὸς ἔγνω νιν Ο. 7. 88. τρισολυμπιο- 

νίκαν ἐπαινέων οἶκον --- γνώσομαι τὰν 
ὀλβίαν Κόρινθον Ο. 13. 8. Νέστορα καὶ 

Λύκιον Σαρτπηδόν᾽ --- ἐξ ἐπέων κελαδεν- 
νῶν -- γινώσκομεν Ῥ. 8. 114. α. 

πού, γεοορηΐξε τς. Ῥατί. “χἰνώσκε δ᾽ 

ἐπειγομένους᾽᾽ Ῥ. 4. 84. ἔγνον ποτὲ καὶ 

᾿Ιόλαον οὐκ ἀτιμάσαντά νιν ἑπτάπυλοι 
Θῆβαι (ΑὮτεπβ: ἔγνων οοἀά.) Ῥ. 9. 79. 

109 γ'λαυκώψ 

Ρ838. γινώσκομαι δὲ καὶ μοῖσαν παρέχων 
ἅλις Πα. 4. 238. ς. ἄποιυ, γεσορηἶξα 

Το]οννεὰ ὈΥ ἱπάϊτεοξ αποβίίοη. ὄτρυ- 

νον --- ἑταίρους, Αἰνέα, πρῶτον μὲν --- 

κελαδῆσαι, γνῶναί τ᾽ ἔπειτ᾽ ἀρχαῖον ὄνει- 
δος --- εἰ φεύγομεν Ο. θ. 89. οἱ. Ρ. 8. 60. 

γλᾶγος] (τό) »ἷἱλ Σκύριαι δ᾽ ἐς ἄμελξιν 
γλάγεος αἶγες ἐξοχώταται (ϑοθπεϊἀενήῃ: 
γλάγους ἘπυβίαϊΒ.: γάλακτος οοἀά. 
ΑἸΒοηδοὶ: οἵ. Ηδβγοῖ., γλάγος᾽ γάλα) 
ἅς, 106. 4. 

γλάζω]) “οὐ ὄτὸ σὸν αὐτοῦ μέλι γλάζεις 
(ν.: τὸ σαντοῦ, τοσαῦτα, τὸ ἑαντοῦ 

μέλος οοἀὰδ. ΤὨεοογ τ, οἱ. Σ. τουτέστιν 
ἑαυτῷ δὴν ἄδεις. 5Ξ.. Πάν. ᾿΄πᾶο ἀογ 

Ῥατζαρῆγαβο τοῦ 45 ἀποοκαημίς γλάκζεις, 

ἀδ8 δίοβ Ἰεἰσμβξ νοῦ γλάγος ΔΌΪεϊΐον, 50 

οἴννδϑ ννῖο βαυβεη Ὀοάουΐοη’", ΜΝ.) τ. 

971. 
γλαυκός] (οἔ. γλαυκώψ) ὀΐνε:βναγ οἴ. 1.οὐ- 

τᾶπῃ, Ἡοσπηι. ἸΝόσίεσ, 162. γλαυκοὶ 

δὲ δράκοντες (ςοπίγτα Σ. φοβεροί) Ο. 8. 
81. 

Γλαῦκος] 4. ΟἸαυκοβ, ἃ ἐἰββογιιδη οἱ 
Απιβεάου, πὸ νγὋ8 τορυϊοά ἴο Βᾶνε 

Ὀοοοπς ἃ 868 ροὰ πὰ ἰογοϊοϊὰ ἐμ 

ἑαΐζυτο; πχσπεϊοποὰ ὉΥ Ὀίπαασγ, δος. ἴο 

Ῥαυβ. 9. 22, 6, -ὸ ἔσ. 263. οἵ. Αδβο. 

τας. εα, Μοεῖο, ἔγαρᾳ. δ8---6ὅ. Ὁ. 

ΟἸδυκοβ, Κὐπῷ οὗ 1γεὶὰ ἀπ βοὴ οἵ 

ΒΕ σγσορῆοη, Ο. 18. 61. ἐκ Λυκίας δὲ 

Γλαῦκον ἐλθόντα τρόμεον Δαναοί 5ἴηοὁ 
18 Τγοίδῃ8 τεσ 4}}16ὁ8 οὗ τῆς Ὑτοΐδηϑ 

Ο. 13. 60. 
γλαυκόχ'ρως] ργεγ-οοἰοιγεά, εἰΐυεν-ργεν οἵ. 

Πουπιᾶπη, ἤοτῃ, ννοσγίον, 1δ2. γλαν- 

κόχ'ροα κόσμον ἐλαίας Ο. 8. 18. οἴ. 

Βᾶςςοἢ. 11. 39. 
γλαυκῶπις) ὀνγίσλ ἐγεά ερίτῃ. οἱ Αἴμρης. 

Ἥρας πόσιν τε πειθέμεν κόραν τε γλαν- 
κώπιδα Ν. 17. 90. »χο 8.08., αὐτὰ δέ 

σφισιν ὥπασε τέχναν -- Γλανκῶπις 
Ο. 7. δ]. Διομήδεα δ᾽ ἄμβροτον ξανθά 
ποτε Γ' λαυκῶπις ἔθηκε θεόν Ν. 10. 7. 

π)ολίοχον Γλαυ[κώπιδ]α (ϑὺρΡ. [ΟΡ 61) 

Δ. 4. 88. 
γ᾽ λαυκώψ] δά δίμδιρνεν ἐγες ὺ (οἴ. Τ6ὺ- 



γ' λᾶφῦρός 

τϑηπ, Ηοπι. νδσγίοσ, 1δ2) δύο δὲ 

γ'λανκῶπες αὐτὸν --- ἐθρέψαντο δρά- 

κοντες Ο. 6. 46. κτεῖνε μὲν γλαυκῶπα 

πέχναις ποικιλόνωτον ὄφιν Ῥ. 4. 249. 

γ᾽ λᾶφῦρός] λοϊϊοιυεά ἱ. «. εὐὶφεἰϊοὰ ἄρ- 
μασί τε γλαφυροῖς Ν. 9. 12. 

γ'λέφᾶρον] (-α, τῶν, -οἱ) σα. ὅνοιυ, 
“ονεμεαὰ γλεφάρων Αἰτωλὸς ἀνὴρ ὑψό- 

θεν ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ --- κόσμον ἐλαίας 
Ο. 8. 12. τοὶ δ’ ἐπὶ γ'λεφάροις νεῦσαν 
ἀθανάτοισιν 1. 8. 46. Ὁ. ἐγε, ἐγεϊὰ 

κελαινῶπιν δ᾽ ἐπί οἵ νεφέλαν ἀγκύλῳ 

κρατί, γ'λεφάρων ἀδὺ κλάιθρον, κατέ- 
χευας Ρ. 1. 8. ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ πομφόλυξαν 

δάκρυα γηραλέων γλεφάρων Ῥ. 4. 121. 
παῦρον ἐπὶ γ'λεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισα 

(Ξς. Κυράνα) Ρ. 9. 24. “ὥρα πότνια --- ἅ 
τε παρθενηίοις παίδων τ᾽ ἐφίζοισα γ' λε- 

φάροις (Ηεγπο: βλεφ- οοἀὐὰᾷ.) Ν. 8. 2. 

ς. ἔγαξξ. )ὰ γλέφαραί ἔτ. 61. ζ. ο. γλεφί 
Ρ. Οχυ. 2440. ἐσ. 25. 1. 

γ' λύκερός) (ςοῃρ. γλυκερώτερος) ειὐέεί 
τοοῖ. “νόστον --- γλυκεροῦ" Ῥ. 4. 82. 
ἐπὶ γλνκεραῖς εὐναῖς Ρ, 9. 12. ἐν ξυνῷ κεν 

εἴη συμπόταισίν τε γ'λυκερὸν --- κέντρον 
ἧ. α. 8 5βκοίοη ἔν. 124, 8. μελισσοτεύκτων 

κηρίων ἐμὰ γλυκερώτερος ὀμφά (Βοεοκὰ: 
τώτερα, -ότερος ςοἀά.) ἔτ. 163. 

γλυκυμάχανος] σιυεεί-υονλίηρ}) νῦν δ' αὖ 
γλυκυμάχανονί Πα. 2. 80. 

γλυκύπικρος 1 δέϊεγ-οιυεεὶ Ἰγλν[κΊυ- 
πικίρ (ϑιρρ. [οῦεἱ, ἀυδιϊαηΐοτ, ο}1. 1. 7. 
48) Θρ. 2. 1. 

γλῦκύς]) (ὖὑς, -ὖν; -εἴα, -είας, -εἴαν, -εἴα, -εἴαι; 
τὸ ποπι., δος.; -έα ποπι.: γλυκυτέραν: 

γλυκντάτα, -αἱς) εὑεέεί ἃ. οὗ ρεζβοῦβ. γλυ- 

κυτάτᾳ γενεᾷ εὐώνυμον κτεάνων κρατίσταν 
χάριν πορών Ῥ. 11. 567. εἴ. Ο. 6. 91. -- 

Ῥ. οἵ τιΐηβρϑ. ψεῦδος γλυκὺ μεϑέπων 

Ῥ. 2. 81. καταίνησάν τε κοινὸν γάμον 
γλνκὺν --- μεῖξαι Ρ. 4. 228. γλυκὺν ἀμφὶ 

κᾶπον Ῥ. ὅ. 24. ἀνάπαυσις ἐν παντὶ 
γλνκεῖα ἔργῳ Ν. 7. 62. "Απολλον, γλνκὺ 

δ᾽ ἀνθρώπων τέλος ἀρχά τε δαίμονος 

ὀρνύντος Ῥ. 10. 10. γ'λνκὺν νόστον 
ἐρεισάμενοι Ν. 9. 22. μισθὸς γὰρ ἄλλοις 

ἄλλος ἐπ᾽ ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς 

110 γλῦκύς 

Ι. 1. 41. γλυκὺ δὲ πόλεμος ἀπείροσιν ρΡτ. 

ἔτ. 110. δείπνου δὲ λήγοντος γλυκὺ 

τρωγάλιον ρὑτ. ἔτ. 1249. ε80., δώξεεί ἐπ: 

δοιμὰ ἔτι γ'λνκυτέραν κεν ἕλπομαι --- 
κλείζειν (80θ. ᾧδήν) Ο. 1. 109. ἀγγελίαν 

ποτὶ γ'λυκεῖαν Ο. 4. δ. ἀρετᾶν καὶ στε- 

φάνων ἄωτον γλυκὺν Ο. 5. 1. ἐσσὶ γὰρ 

ἄγγελος ὀρθός, --- γλυκὺς κρατὴρ ἀγα- 
φθέγκτων ἀοιδᾶν Ο. 0. 91. γλυκὺν καρπὸν 

φρενός Ο. 7. 8. λύτρον συμφορᾶς οἰκτρᾶς 

γλυκὺ Τλαπολέμῳ ἵσταται Ο. 7. 77. 

πτερόεντα δ᾽ἴει γλυκὺν Πυθῶνάδ᾽ ὀϊστόν 

Ο. 9. 11. γλυκὺ γὰρ αὐτῷ μέλος ὀφείλων 
ἐπιλέλαϑ᾽ Ο. 10. 8. ἀδυεπής τε λύρα 

γλυκύς τ᾽ αὐλὸς Ο. 10. 94. γέλως γλυκὺς 
ὦρσεν χάριν Ρ. 8. 8δ. ᾿Εφυραίων ὄπ᾽ ἀμφὶ 

Πηνειὸν γλυκεῖαν προχεόντων ἐμὰν Ρ. 10. 
δ06. ποτίφορον δὲ κόσμον ἔλαχες γλυκύ τι 

γαρνέμεν Ν. 8. 82. ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ 
τόδ᾽ αὐτίκα, φόρμιγξ Ν. 4. 44. γλυκεῖ 

ἀοιδά Ν. δ. 2. ἴσθι, γ'λυκεῖάν τοι Μενάν- 

δρον σὺν τύχᾳ μόχθων ἀμοιβὰν ἐπαύρεο 
Ν. δ. 48. ἀλλ᾽ ἐπέων γλυκὺν ὕμνον 
πράσσετε Ν. 9. 3. ἐγκιρνάτω τίς μιν, 

γλυκὺν κώμου προφάταν Ν. 9. ὅ0. οὐδ᾽ 
ἐπέρναντο γ'λυκεῖαι --- μαλθακόφωνοι 

ἀοιδαί 1. 2. 7. παυσάμενοι δ᾽ ἀπράκτων 

κακῶν γλυκύ τι δαμωσόμεθα καὶ μετὰ 
πόνον ΙΓ. 8. 8. παρθένοι χαλκέᾳ κελαδέοντι 

γλυκὺν αὐδᾷ [τρόπ]ον Πα. 2. 10]. 

μέλιτος ἄωτον γλυκύν (85. καταλείβειν, 
δίτχηι. 11.) Πα. 6. 69. Ἰγλυκὺν κατ᾽ αὐλὸν 

Πα. 7. 11. γλυκείας ὁπὸς ἀγασθέντες 

(Ξς. τῶν Κηληδόνων) Πα. 8. 78. ς. οὗ 

τπουρμῖβ, ἰφο]ημβ. χάρις νόον ὑπὸ 

γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν Ο. 1. 19. 

νιν γλυκὺς ἵμερος ἔσχεν Ο. 8. 88. γ'λυ- 

κείας --- ᾿Αφροδίτας Ο. 9. 3δ. αἰδῶ δίδοι 

καὶ τύχαν τερπνῶν γλυκεῖαν Ο. 18. 11. 

σὺν γὰρ ὑμῖν τά τε τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέα 
γίνεται πάντα βροτοῖς (εοἀὰ.: γ'λνυκέ᾽ 

ἄνεται Καγβοῦ) Ο. 14. 6. γλυκὺν ἑλὼν 
βίοτον Ρ. 2. 26. τὸν δὲ παμπειθῆ γλυκὺν 
ἡμιθέοισιν πόθον Ῥ. 4. 184. γλυκεῖα δὲ 
φρὴν καὶ συμπόταισιν ὁμιλεῖν Ρτ. Ρ. ὃ. δ2. 

τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν παῦρον ἐπὶ 

γλεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισα 1», 9. 28, 



γλῶσσα 

ὅσον ὀργὰν Ζεινοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων 
γλυκεῖαν ἔσχεν 1. 2. 80. πρὸς εὐφροσύναν 
τρέψαι γλυκεῖαν ἦτορ 1. 8. 10. γλυκεῖα--- 
᾿Ελπίς τ. 214. 1. γλυκύ τι κλεπτόμενον 

μέλημα Κύπριδος τ. 217. ρῥτο 8ι03., τὸ 

δὲ πὰρ δίκαν γλυκὺ πικροτάτα μένει 
τελευτά ῥνγοσῥεγήγν 1. 1. 48. ἃ. γαᾶρξ. 

Ἱμοὸν γλυκεῖ Πα. 22. 8. Ἰπείρατο γλυκυ[ 
Πα. 32ᾳ. ὅδ. γ)λυκὺν νυν (βδυρρΡ. ΚοΡο]) 

Θρ. 40. 4. 
γλῶσσα] (-α, -ας, -ᾳ, -αν; -αἱς) ἐοηφης ἴῃ 

νδτίουβ πιοίδρῃμοτίοδὶ 56Π565, Φῤέέο), υοἷσδ, 

δοηβ, εἰς. δόξαν ἔχω τιν᾽ ἐπὶ γ'λώσ- 

σᾳ λιγυρᾶς ἀκόνας Ο. 0. 82. ἀπεθήκατο -“-- 

νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμοτέραν γλῶσσαν 

καὶ ἐπίκρυφον οἶμον (ἰ. ο. ἑαΐξ, ροςςὶρ) 
Ο. 8. 69. φέροις δὲ Πρωτογενείας ἄστει 

γλῶσσαν Ο.9. 42. τὰ μὲν ἀμετέρα γλῶσσα 
ποιμαίνειν ἐθέλει Ο. 11. 9. τόλμα τέ μοι 

εὐθεῖά γλῶσσαν ὀρνύει λέγειν Ο. 18. 12. 
ἁψευδεῖ δὲ πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν Ρ. 

1.86. εἰ χρεὼν τοῦθ᾽ ἀμετέρας ἀπὸ γλώσσας 

κοινὸν εὔξασθαι ἔπος Ρ. 83. 2. ὀρφανίζει 

μὲν κακὰν γλῶσσαν φαεννᾶς ὁπός Ρ. 4. 

288. γλῶσσαν ἐπεί σφιν ἀπένεικεν ὑπερ- 
ποντίαν (5Ξς. Βάττος. σι απο} ἰολρις οἵ. 

Ῥαυβ. 10. 16. 7) Ῥ. δ. 69. κρέσσονα μὲν 
ἁλικίας νόον φέρβεται γλῶσσάν τε οιῖνεν 
οἹ φῥεεοὴ Ῥ. δ. 111. τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις 

ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ᾿ ἀμάχανον 

ἀλλοτρίαισι γλώσσαις Ρ. 11. 27. ῥῆμα 
δ' ἐργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει, ὃ τι κε 

σὺν Χαρίτων τύχᾳ γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι 

βαϑείας Ν. 4. 8. ἐμὰν γλῶσσαν εὑρέτω 

κελαδῆτιν Ν. 4. 86. ἄκονθ᾽ ὦτε χαλκο- 
πάρᾳον ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν Ν. 7. 72. 

εὐαγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεται, πο- 
λιατᾶν καὶ ξένων γλώσσας ἄωτον 1. 1. δ1. 

πολλὰ μὲν ἀρτιεττὴς γλῶσσά μοι τοξεύ- 
ματ’ ἔχε! περὶ κείνων κελαδέσαι 1. ὅ. 47. 
γλῶσσα δ᾽ οὐκ ἔξω φρενῶν ἀἰς τυογὰς ἀγέ 

αἰ ομδ τυΐ δὶς Ἰλοιρλῖς 1. θ. 12. ἔραται 

δέ μοι γλῶσσα μέλιτος ἄωτον γλυκὺν[ 

(3ς. καταλείβειν, 5ϊπιπι.) Πα. 0. ὅ9. ἐμὲ δὲ 
πρέπει παρθενήια μὲν φρονεῖν γλώσσᾳ τε 

λέγεσθαι (γλωσσᾷ Π.) Παρθ. 2. 88. τὶν 

δ’ αἶνος ἑτοῖμος, ὃν ἐν δίκᾳ ἀπὸ γ'λώσσας 
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ΓΑδραστος --- φθέγξατ᾽ (ἐνδίκας οοπί. 
5261) Ο. 6. 18. 

γλώσσαργος] ξαγγείοιες 
ἀμφέπων ἐρεθίζομαι 
1400. 13. 

γνάθος] (ἡ) αν τέκνοισιν ὠκείας γνά- 
θους ἀμφελίξασθαι μεμαῶτες οἱ βεγρεηῖβ8 

Ν. 1. 42. Ἰαϊνιγμα παρθένοι᾽ ἐξ ἀγριᾶν 
γνάθων! ἐς. 1774. [γνάθων (οουϊ. ΒΟΟΟΚΆ: 

γενύων οοἀά.) Ρ. 4. 226) 
γναμπτός) δεηί, ομγυεά ἐν γναμπτοῖς 

δρόμοις 1. 1. δή. Ἰγναμπτί Πα. 10. 7. 
γνήσιος] κεπμῖηε γνησίαις ἐπ᾽ ἀρεταῖς 

Ο. 2. 1}. 
γνώμα] (ας, -ᾳ, -αν; -αις) (οἴ. Ετἄηκε!, 
Ἢ ΔῈ, 361, Υἱ]., Ῥίπά,, 2813, Εγϑδοῦκοὶ 
οὐ Αξϑι. 1848.) ἃ. βώγῥοθσέ εὐσεβεῖ 

γνώμᾳ φυλάσσοντες μακάρων τελετάς 
Ο. 8. 42. πρὸς ἡσυχίαν φιλόπολιν καθαρᾷ 

γνώμᾳ τετραμμένον Ο. 4. 16. σφετέρας 

ἐστάθη γνώμας ἀταρβάκτοιο πειρώμενος 

Ρ. 4. 84. φθονερὰ δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ βλέπων 
γνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει χαμαὶ 
πετοῖσαν Ν. 4. 40. κόμπον μὴ φθονεραῖσι 

φέρειν γνώμαις 1. 1. 46. ἀγαπᾶται, 
μέτρα μὲν γνώμᾳ διώκων, μέτρα δὲ καὶ 
κατέχων ἱ. ἐ. ῥηγροσεί δ 1. 06. 171. 

᾿Ελπίς, ἃ μάλιστα θνατῶν πολύστροφον 

γνώμαν κυβερνᾷ ἔτ. 214. 3. Ρ. 7ιώρε- 
"πεηΐ α. κοινᾶνι παρ᾽ εὐθυτάτῳ γνώμαν 

πιθών, πάντα ἰσάντι νόῳ (ν.]. γνώμᾳ. 
80. ᾿Απόλλων) Ῥ. 8. 38. οὐ γνώμᾳ 

διπλόαν θέτο βουλάν (οί. ἔτ. 218) 
Ν. 10. 89. κυβερνατῆρος οἱἰακοστρόφον 

γνώμᾳ πεπιθὼν πολυβούλῳ 1. 4. 73. 
Θ. «πὰ {πετγείοστο, ἐχρεοίαἰϊου πολλὰ 

δ᾽ ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἕπεσεν Ο. 12. 
10. ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν᾽ 

ἀελιττίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν 
δώσει, τὸ δ᾽ οὔπω Ρ. 19. 82. οὕτω δὲ καὶ 
πίτνει χαμαὶ (Ξς. βροτῶν τὸ τερπνὸν) 

ἀποτρόπῳ γνώμᾳ σεσεισμένον (οὐ κατὰ 
τὴν ἡμῶν δόκησιν. Σ. 5.ἢτ.) Ρ. 8. 94. 

ς. τας. γνώμας δὲ ταχείας συν Πα. 14. 

39. 
γνωτός ἀποὺ γνώτ᾽ ἀείδω θεῷ τε καὶ 

ὅστις ἁμιλλᾶται Ν. 10. 31. εἴ. 1. ὃ, 12. 

γλώ]σσαργον 

πρὸς ἀυτὰ([ν ἔτ. 



γονά 

γΥ)νωτόν (ϑὰρρ. [οὔς!) ἐς. θ0α. 9. Ἰγνω- 

τον φί Θρ. 1. 9. 

γονά] 4. ἰπαὲὶ 'υηϊοἢ ἰ86 δηροηάοτοά, γέ- 
πεναΐΐον τρίταισιν δ᾽ ἐν γοναῖς ἄμ- 

μὲς αὖ κείνων φυτευθέντες΄" Ῥ. 4. 148. 

Ρ. τὰδε νος οηροηάογβ, «ἐσά λέ- 

γοντι γὰρ Αἰακόν μιν ὑπὸ ματροδόκοις 

γοναῖς φυτεῦσαι Ν. 7. 84. ὁπότ᾽ ᾿Αμφι- 
τρύωνος ἐν θυρέτροις σταθεὶς ἄλοχον 

μετῆλθεν Ἡρακλείοις γοναῖς; (30. Ζεύς) 
Ι. 1. 1. 

γονεύς] ῥαγεηΐ ταύτας δὲ μή ποτε τιμᾶς 

ἀμείρειν γονέων βίον πεπρωμένον Ῥ. 6. 

27. ἐλπίδες δ᾽ ὀκνηρότεραι γονέων παιδὸς 

βίαν ἔσχον Ν. 11. 22. ᾿Αγασικλέει --- 
ἐσλοῖς τε γονεῦσιν Παρθ. 2. 40. 

γόνος) (γόνον: ποι. σοπέγα πιείσ. Ο. 9. 
76) οὐεῤνίηιρ ΟἿΥ ἃ. 50 οἵ βοαβ πὰ 

Βογοθ8. κλέπτοισα θεοῖο γόνον [ἀπι|Ὸ8 
Ο. 6. 86. [Θέτιος γόνος οοἀά. οοπέγα 

τηςῖ. Ο. 9. 76.] τέκεν γόνον ὑπερφίαλον--- 

Κένταυρον Ῥ. 3. 43. Χίρωνα --- γόνον 
εὐρυμέδοντα Κρόνου Ῥ. 8. 4. ἐξαίρετον 

γόνον ἰδὼν κάλλιστον ἀνδρῶν |45305 
Ρ. 4. 128. γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν 

ΑΟΆΠε5. Ν. 8. δ7. πεπρωμένον ἦν φέρτερον 

πατέρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν (Ἀπ) ιναγάξ: 

γόνον ἄν. πατ. ςοἀά.) 1. 8. 88. τᾶς ὁ 
κράτιστος ἐράσσατο μιχθεὶς τοξοφόρον 

τελέσαι γόνονί Αροὶ)ο Πα. 18. δῶ. 

γόνον ὑπάτων μὲν πατέρων μελπόμενοι 
γνναικῶν τε Καδμειᾶν Ὀϊοηγθϑοβ (τ. 7. 

11. Ὁ». οοἸ]εονεϊγ, οὐ νη γασεὲ ἄτερ 

δ᾽εὐνᾶς ὁμόδαμον κτισσάσθαν λίθινον 

γόνον Ο. 9. 48. 

γόνυ] ἀπεέ ἔχω γονάτων ὁρμὰν ἐλαφράν 
ἱ, δ. 80 85 ἴο ἠυτὴρ ἴῆς αἀἰδίαπος τοαυϊγο 

οἵ τὸ Ν, δ. 20. ἱκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν 

γονάτων πόλιός θ᾽ ὑπὲρ φίλας ἀστῶν 

θ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽ ἅἄπτομαι Ν. 8. 18. χρυσέας 

ἐν γούνασιν πίτνοντα Νίκας Ι. 2. 26. 

γόος] ἰαν»τεηίαίίον, ὦρσεν πυρὶ καιόμενος 
ἐκ Δαναῶν γόον (5ς. ᾿Αχιλλεύς) Ῥ. 8. 108. 

ὄφρα τὸν Εὐρνάλας ἐκ καρπαλιμᾶν 

γενύων χριμφθέντα σὺν ἕντεσι μιμήσαιτ᾽ 

ἐρικλάγκταν γόον Ρ. 12. 21]. οἱ. Ρ. 12. 7. 
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Γοργώ] 5ϊ:6., ες σογβοη Μεάυβα, ἀδυρῃ- 

ἴοσ οὗ ῬΠοσκοβ, 5]δίῃ ὈγῪ Ῥδύβϑυβ. τᾶς 

ὀφιώδεος υἱόν ποτε Γοργόνος --- Πάγασον 
Ο. 18. θ8. ἔπεφνέν τε Γοργόνα Ρ. 10. 46. 
μακρὰ μὲν τὰ Περσέος ἀμφὶ Μεδοίσας 

Γοργόνος Ν. 10. 4. Γ]οργόνος. Ῥ. Οχγ. 
2442, τ. 844. ρ]. Μεάυξα δῃὰ ποῦ ἔννο 

βἰβίεσβ. ν. Εὐρνάλα. τέχνᾳ, τάν ποτε 
Παλλὰς ἐφεῦρε θρασειᾶν (Γοργόνων) 
οὔλιον θρῆνον διαπλέξαισ’ ᾿Αθάνα (ϑυρρ. 

Τυῖς]. ο. Σ.) Ῥ. 12. 7. Ἰυσε πατέρα Γορ- 
γόνίων Δ. 1. δ. 

γουνός] λίρὴ ργομά ὃ (φάμα) ἃ τε κἀν 

γουνοῖς ᾿Αθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν 

1. 4. 36. 

γραμμά] κοαὶ, “ηϊφδίηρ ῥοΐ ποτὶ 
γ'ραμμᾷ μὲν αὐτὰν (-- ᾿Ανταίον κούραν) 

στᾶσε κοσμήσαις, τέλος ἔμμεν ἄκρον 
Ρ. 9. 118. 

γράφω) α. ἐἱπεογίδε τηεῖ. ἀνάγνωτέ μοι 
᾿Αρχεστράτον παῖδα, πόθι φρενὸς ἐμᾶς 

γέγραπται Ο. 10. 3. Β. γῇ ἀοινη 

α. ἀεάϊεαῖςΣ ἔλαφον --- ἄν ποτε Ταυ- 
γέτα ἀντιθεῖσ᾽ ᾿Ορθωσίᾷ ἔγ'ραψεν ἱεράν 
(᾿ Ορθωσίας οοπὶ. ΑΒτοηβ, πιοῖσί σϑιιϑ88) 

Ο. 8. 80. β. ονάἀαΐπ ο. ἀος. ἃ ἱπέ. 

καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ 

νύκτας ἄμμε πότμος ἄντιν᾽ ἔγ'ραψε δρα- 

μεῖν ποτὶ στάθμαν Ν. 6. 7. 

γὐᾶλον] «. δοίϊοω, υαῖϊεν Πυθῶνος ἐν 
γυάλοις Ρ. 8. θ38. γναλα μι (5βυρρ. 

Κοῦε!) Δ. 4. 9ὲ γ᾽)νάλων (βρ»Ὀ. [ΚοὈ6}) 

Δ. 48. ὅ. ζαϑέας Πάρον ἐν γνάλοις ἔτ. 

140α. 68 (37). Ῥ. μηδενργομηά οδαμιδεν 

τὰν δ᾽ (βς. ἀμέραν) ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν 

γνάλοις Θεράπνας (50. νέμονται Διόσ- 

κουροι) Ν. 10. δ6. 

γυιαρκής] «ἱγεηριποηίηρ ἰλ6 Ἰξιδς τέκ- 
τονα νωδυνίας ἥμερον γνιαρκέδς ᾿Ασ- 
κλαπιόν (νωδυνιᾶν --- γνιαρκέων ςοηΐ. 
Ἡδετπδηη) Ῥ. 3. 6. 

γυιοδᾶμας)] οοηφιενίης ὠἰἢ δὲς ἰδὲ τὸ 
85.88., οὐ ἃ νῬαπιγαις, αἰνέω καὶ 

Πυθέαν ἐν γυιοδάμαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν 

δρόμον εὐθνπορῆσαι (οἐχροοῖο8 -ασι) 1. 

ὅ. 89. 
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γυῖον] (γυῖον δος.; γυῖα, -ων, -οἷς, -α) ἃ. 
δοάγ ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο 

γνίοις νόστον ἔχθιστον Ο. 8. 608. (ἄκων) 
ὃς ἐξέπεμψεν παλαισμάτων αὐχένα καὶ 

σθένος ἀδίαντον, αἴϑωνι πρὶν ἁλίῳ γνῖον 
ἐμπεσεῖν Ν. 7. 28. ». ἢἔνιδ ὉΪ. οὔἱϊγ. 

ἣ γνίοις περάπτων πάντοθεν φάρμακα 
Ῥ. 8. δῶ. ἐσθὰς --- ἁρμόζοισα θαητοῖσι 
γνίοις Ρ,. 4. 80. γνίων ἀέθλοις ἐπεδείξαντο 

κρίσιν Ῥ. 4. 268. οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσον 
γε μαλθακὰ τεύχει! γνῖα, τόσσον εὐλογία 
Ν. 4. ὅ. καὶ σϑένει γνίων ἐρίζοντι θρασεῖ 

Ν, δ. 39. ἐγὼ δ᾽ ἀστοῖς ἀδὼν καὶ χθονὶ 

γνῖα καλύψαι (8ς. εὔχομαι. ἱ. 6. τεθνάναι 

Σ.) Ν. 8. 838. δέδεται γὰρ ἀναιδεῖ ἐλπίδι 
γνῖα Ν. 11. 46. 

γυιοπέδα)] μεν ἐν δ᾽ ἀφύκτοισι γυιοπέ- 
δαις Ῥ. 2. 41. 

γυμνᾶσιον] δοαίϊν ἐχεγοὶδδ καὶ τοὶ μὲν 
ἵπποις γυμνασίοισι {τε}, --- τέρπονται 
(Ηδγίυηρ: -ασίοις οοὐά: {τεὲ) δ8βυρρΡ. 

ΒοφοκὮ) Θρ. 7. θ. 

γυμνός} 4. οὐ πΐηρθ, δαγδ τούτων 
ἔδοξεν γυμνὸς αὐτῷ κἄᾶπος ὀξείαις ὑπα- 

κουέμεν αὐγαῖς ἀελίου 1. 6. τἱέδουϊ σονες 

οὗ ἔσεεβ Ο. 8. 84. ς. μβεη., κολεοῦ 

γυμνὸν τινάσσων φάσγανον Ν. 1. δ2. 

Ῥ. εἰγῥῥεά, υἱδδοιέ ἀγηιοιν Πυθοῖ τε 

δαίδαλμα 

Ρ, 8. θ4. καὶ γυναιξὶν καλλικόμοισιν 
ἀριστεύει πάλαι Ν. 10. 10. γυν])αικῶν 

ἑδνώσεται[ Πα. 4.4. ἀνδρὸς δ' οὔτε γνναι- 
κὸς --- χρή με λαθεῖν ἀοιδὰν πρόσφορον 
Παρθ. 2. 86. Μένδητα --- αἰγιβάται ὅθι 
τράγοι γνναιξὶ μίσγονται ἔτ. 201. 3. 

τῆς ψοπΊΘη οὐ ᾿ειηηοβ, ο Κἰ]]εὰ ἐπ εὶγ 

Βυθοαπαθϑ: Κλυμένοιο παῖδα Λαμνιάδων 

γυναικῶν ἔλυσεν ἐξ ἀτιμίας Ο. 4. 20. 
“ἀλλοδαπᾶν κριτὸν εὑρήσει γυναικῶν ἐν 
λέχεσιν γένος" (80. Εὔφαμος) Ῥ. 4. 00. 
Λαμνιᾶν τ’ ἔθνει γυναικῶν ἀνδροφόνων 

Ρ. 4. 282. βεγνδηΐ ᾿νογοη: “κωκυτῷ 

γνναικῶν᾽᾽ Ῥ. 4. 118. ἐκ δ’ ἄρ᾽ ἄτλατον 
δέος πλᾶξε γυναῖκας Ν. 1. 49. τοῖα ρὶο 
Ῥτοβετυζοβ: ἀρχὰν --- σκολίον ξυνάορον 

ξυναῖς γυναιξίν ἔτ. 122. 16. εαυΐϊνᾶ- 
Ιδ6ὩΣ ἰο παρθένος: “θυμὸν γνναικὸς καὶ 

μεγάλαν δύνασιν θαύμασον᾽᾽ οἱ Ογτεηθ 
Ῥ. 9. 80. οἷοι Λιβύσσας ἀμφὶ γυναικὸς 
ἔβαν ᾿Ἴρασα πρὸς πόλιν με ἀαυρῃῖοχ οἱ 
Απίδίοβ Ρ. 9. 106. 658ρ.τἱ: νηλὴς γυνά 

ΚΙγίαιταπεβίσα Ῥ. 11. 22. ἀνδροδάμαντ᾽ 

᾽Εριφύλαν, ὅρκιον ὡς ὅτε πιστόν, δόντες 

Οἰκλείδᾳ γυναῖκα Ν. 9. 17. γόνον ὑπάτων 

μὲν πατέρων μελπόμενοι γυναικῶν τε 

Καδμειᾶν (Ρ]!. ῥτο 5ίπρ.: ἱοηγβοβ, δοἢ 
οὐ ΖεὝοιι8 δηὰ ϑϑπιοῖο ἰ8 τηθδηῖ) ἕγ. 78. 12. 

γυμνὸν ἐπὶ στάδιον καταβάντες Ρ. 11.49.. γῦὔναυκτεῖος) οἵ ὡοητεη ᾿Αμαζονίδων --- 
ἔν τα γνμνοῖσι σταδίοις σφίσιν ἕν τ᾽ 
ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις ἴ. 1. 28. 

γῦνά] (γυνά, -αικός, -αἴκα; -αἰκῶν, «αἱξί (ν), 
-αἴκας) οραη ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ 

Δαιάνειρα] ν. Δῃάνειρα. 
δαιδάἄλεος) οἰδυσνῖν πιαὰσ δαιδαλέαν φόρ- 

μιγγα Ρ. 4. 296. ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπον 
Σικελίας ὄχημα δαιδάλεον ματεύειν ἔτ. 
100. 17. 

δαιδάλλω)] ε»»:δεϊ ἰὴ ταεξ. δεδαιδαλμένοι ψεύ- 

τοξόταν βάλλων γυναικεῖον στρατόν Ο. 

18. 89. ἣ γυναικείῳ θράσειϊψνχρὰνφο- 
ρεῖται πᾶσαν ὁδὸν θεραπεύων ὃν α 

τροιπαπ᾿ 5 ἐπιῤμάεηποσ τ. 123. 8. 

τῶν τε καὶ τῶν καιρόν Ο. 2. 68. αἰτήσων 
πόλιν εὐανορίαισι τάνδε κλυταῖς δαι- 
δάλλειν Ο. ὕ. 21. μελιγδούποισι δα!- 
δαλθέντα μελιζέμεν ἀοιδαῖς (5Ξο. ᾿Αρισταγό- 

ραν) Ν. 11]. 18. πολ]λὰ μὲν τά πάροιθ --- 

Ἰδαιδάλλοισ᾽ ἔπεσιν Παρθ. 2. 81. 
δεσι ποικίλοις --- μῦθοι Ο. 1. 29. ὁ μἂν δαίδαλμα)] τονιείλίηρ οἰευενῖν πιαάε, ῥίειδ οὗ 

πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος φέρει 

Βι᾽ιαῖεσ, Ῥιδάδσ- ΩΣ! οῺ 

τυογληταη δὶ [δαιδάλματα οοἀὰ. σςοῦ- 

8 



Δαίδᾶλος 

ἔσᾷ τηοῖ.: δαίδαλ᾽ Ῥαὺν Ρ. ὅ. 86.] Ἰλυσίμ- 

βροτον παρθενίᾳ, --- Ἰάκηράτων δαί- 
δαλμαί Πα. 8. 81. 

Δαίδᾶλος) 4 ἰερεηάατν ογδίξβιιδῃη. τᾷ 
Δαιδάλου μαχαίρᾳ φύτευέ οἱ θάνατον ἐκ 
λόχον Πελίαο παῖς (δαιδάλῳ οοπί. Ἀϊ- 
ἀγπιοβ, οἵ. Ης8., ἐσ. 79. 2. ἘΖ.) Ν. 4. δ9. 

δαίδἅἄλος] π. Ρ»]. Ρτο 5008. Ξ- δαιδάλματα, 
τογλνπαη ἀλλὰ κρέμαται ὁπόσα 

χεριαρᾶν τεκτόνων δαίδαλ᾽ ἄγων Κρισαῖον 

λόφον ἄμειψεν ἐν κοιλόπεδον νάπος θεοῦ 

(ΡῬβαν: δαιδάλματ᾽ «εοἀά.) Ῥ. δ. 86. 

δαιδἄλόω] επιδεϊ ἰδὰ πιεῖ,, ρίον ν ξέ- 

νον --- δαιδαλωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς 
Ο. 1. 106. 

δαΐζω)] ἐεαν, ὠομπὰ Νεστόρειον γὰρ 
ἵππος ἄρμ᾽ ἐπέδα Πάριος ἐκ βελέων δἄϊχθείς 

Ρ, 6. 838. [πτώσσοντι, συμφορᾷ δεδαῖΐγ- 

μένοι (οοὐὰ. οοπέτα ταεῖτ.: δεδαιγμένοι 
Ἡοτγτηβῆῃ: δεδαγμένοι ΒεΙακ 6 Σ, εἀά.) 

Ῥ. 8. 87. δαι)ξομ[ένων διρῃ». 5161} ε Σ, 
ἀπομερισθησομένων --- καὶ ἁἀγνισθησο- 

μένων Πα. 10. 6] 
δαιμόνιος] (-ἰῳ, -ἰον; -ίοισι: -ἰᾳ, -ἰαν; 

«ἰαις, -ἰαι: -ἰὸν ποπι., νοῦ.) 4. ξῖυενς 

ὃ» δεαυεν “'δέξατο βώλακα δαιμονίαν᾽" 

Ρ. 4. 81. κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις 

ἀρεταῖς Ν. 1. 9. ἐν γὰρ δαιμονίοισι 

φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν ἐπερίνεα 
ὃν ἡεαυέη Ν. 9. 81. ἔκλαγξέ θ᾽ ἵερί --- 

Ἰδαιμόνιον κέαρ ὀλοαῖσι στοναχαῖς γοΐ 

Καβϑαηάγα Πα. 8.4. 11. Ἱεκράνθην ὑπὸ 

δαιμονίῳ τινί (δείματι ὁ. σ. βυρν». ΔΝ.) 

Πα. 9. 834. νὴ ἄν. ἔοτες, ἵστω γὰρ 
ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ᾽ ἔχων 

Σωστράτον υἱός ὃν αἰϊυΐπε ργαοέ Ο. 

6. 8. Ὁ. βοποσαγ, οὐ μίαςοςβ, ἀϊυΐπε 
τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων καὶ τάνδ᾽ ἁλιερκέα 

χώραν (Ξ Αἴγιναν) παντοδαποῖσιν ὑπέ- 
στασε ξένοις κίονα δαιμονίαν Ο. 8. 27. 

ὦ Συράκσσαι, --- δαιμόνιαι τροφοί Ρ. 2. 2. 

κλειναὶ ᾿Αθᾶναι, δαιμόνιον πτολίεθρον 
ἔς. 10. ὃ. ς. δαιμονίᾳ, ὃν αἰυΐνηδ ργαξα 

ὥρυσαι θαρσέων, τόνδ᾽ ἀνέρα δαιμονίᾳ 

γεγάμεν εὔχειρα (θείᾳ μοίρᾳ. Σ.) Ο. 9. 110. 
δαίμων) (δαίμων, -ονος, -ον(α); -όνων, 

τ-όνεσσι, -ονατ) ἃ. ροά α. ἔστι δ᾽ 

114 δαίνυμι 

ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων 

καλά Ο. 1. 80. δύο δὲ γλαυκῶπες αὐτὸν 
δαιμόνων βουλαῖσιν ἐθρέψαντο δράκοντες 

Ο. 6. 46. κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει 
φρένας Ῥ. 1. 12. χρὴ τὰ ἐοικότα πὰρ 

δαιμόνων μαστευέμεν Ῥ. 8. δ. καὶ 
τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων. ἀπ’ 

Οἰνώνας ἔλασεν; Ν. δ. 16. ἴστω λαχὼν 

πρὸς δαιμόνων θαυμαστὸν ὄλβον Ν. 9. 46. 

χθὼν ὧτε φοινικέοισιν ἄνθησεν ῥόδοις 

δαιμόνων βουλαῖς 1. 4. 19. κρίνεται δ᾽ 
ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν 1. ὅ. 11. 

(Αἰακός) ὃ καὶ δαιμόνεσσι δίκας ἐπείραινε 

1. 8. 24. β. 8ρεςὶ ςα}]γ. φαυσίμ- 

βροτος δαίμων Ὑπεριονίδας Ο. 7. 89. 
“"οἰοσπόλος δαίμων" (ὁ Τρίτων. Σ.) Ρ. 4. 

28. ξεινοδόκησέν τε δαίμων ἔτ. 811. Ὁ 

ϑίηρ. λεαυόη, ρος τύχᾳ μὲν δαίμονος 

Ο. 8. 67. ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαί- 
μον’ ἄνδρες ἐγένοντ᾽ Ο. 9. 88, τὰ δ’ οὐκ 

ἐπ᾽ ἀνδράσι κεῖται δαίμων δὲ παρίσχει 
Ῥ. 8. 16. Ἄπολλον, γλυκὺ δ' ἀνθρώπων 

τέλος ἀρχά τε δαίμονος ὀρνύντος αὔξεται 
Ῥ. 10. 10 ἔκ δὲ τελευτάσει νιν ἦτοι σάμερον 

δαίμων Ῥ. 12. 30. σύν τέ οἱ δαίμων 

φυτεύει δόξαν ἐπήρατον Ι. 6. 12. θνάσκο- 

μεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες" δαίμων δ᾽ ἄισος 

Ι. 7. 48. Ρ. ρεμίμς, ξιαγάΐαη ἐρὶνίς, 7ογ- 

“πὸ Ζενοφῶντος εὔθϑυνε δαίμονος 

οὖρον Ο. 18. 28. εἴ δὲ δαίμων γενέθλιος 

ἕρποι Ο. 18. 106. δαίμων δ᾽ ἕτερος ἐς 

κακὸν τρέψαις ἐδαμάσσατό νιν (ὁ κακο- 

ποιός, ὡς πρὸς τὸν ἀγαθόν. Σ.) Ρ. 8. 834. 

τὸν δ᾽ ἀμφέποντ᾽ αἰεὶ φρασὶν δαίμον᾽ ἀσ- 
κήσω Ρ. 3. 109. Διός τοι νόος μέγας 

κυβερνᾷ δαίμον᾽ ἀνδρῶν φίλων Ῥ. δ. 128. 
κατερεῖς πόθεν ἔλαβες νανπρύτανιν δαί- 
μονα καὶ τὰν θεμίξενον ἀρετάν (8ς. Αἴγινα) 

Πα. 6. 181. 

δαίνυμι] (αοτ. δαίσαντα: πιεὰ, δαινυμένων: 
δοσ. ἐδαίσατο, δαίσαντο) ἃ. οΐ., εεἰεδγαίδ 

ὃν “εαεηρ καὶ γάμον δαίσαντα 
(Ἡρακλέα) πὰρ ΔΙ Κρονίδᾳ Ν. 1. 72. 
Ὁ. πιορὰ. μα αἀ. 85. καὶ θεοὶ 
δαίσαντο παρ᾽ ἀμφοτέροις Ρ. 3. 98. Ὕπερ- 
βορέων---παρ᾽ οἷς ποτε Περσεὺς ἐδαίσατο 

λαγέτας Ρ. 10. 31. ἀλλ᾽ Αἰακίδαν καλέων 



δαίομαι 

ἐς πλόον {-- ---Ξ κύρησεν δαινύμένων. 
(κεῖνον δὰρΡ. ϑοῖσ., πάντων Τὴς].} 1. 6. 

80. β. ο. δοο., {εαε βοὴ ἑπτὰ 

γὰρ δαίσαντο πυραὶ νεογνίους φῶτας 
Ν. 9. 24. 

δαίομαι)] αἀἱείνίδιεε ἕν παρ᾽ ἐσλὸν πή- 

ματα σύνδνο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι 

Ρ. 8. 81. 

δᾶϊος, δᾷος] 5υ05., πον σφόδρα δό- 
ξομεν δαίων ὑπέρτεροι ἐν φάει καταβαίνειν 
Ν. 4. 38. ἦ μὰν ἀνόμοιά γε δάοισιν ἐν 

θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν (Ηοτδπη: 

δαίοισιν οοἀά.) Ν. 8, 28. δάο]ις (α Σ ΞΡ. 
Ο-Ἡ.) Πα. 2. 40. [δαιον (ϑΡ». Κατ γ}18:) 

ν. γάιος.] 

δᾶϊς] (ἡ) ἑογοὰ ἐν δὲ κέχλαδ[εν] κρό- 
ταλ᾽ αἰϑομένα τε δαὶς ὑπὸ ξανθαῖσι πεύκαις 

(δαῖς Π΄.; οοττ. 516]1, οἷ1. Ὑνδοῖκογηδροὶ, 

ΚΙ. ϑεῦγ. δ88: ἱ. 6. ἴῃ τῆς Ὀϊοηγβαῖο 

τὴ 65) Δ. 2. 11. 

δαίς] (ἡ) (δαῖτι, δαῖτα; δαῖτας) ,εαεί, {ε5ἐἰυαὶ 

Αἴαν, τεόν τ᾽ ἐν δαιτί, ᾿Ιλιάδα, νικῶν 

ἐπεστεφάνωσε βωμόν (τὰ Αἰάντεια ἐν 
᾽Οποῦντι, Σ.) Ο. 9. 112. οὐδὲ γὰρ θεοὶ 
σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς 
οὔτε δαῖτας Ο. 14. 98. ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ 

μειλιχίοισι λόγοις αὐτοὺς ᾿Ιάσων δέγμενος 
ἐπι ἢε δαναμεί ἐλαί τυᾶς ἰδεῖν ἄμε Ῥ. 4. 127. 

"Ἄπολλον, τεᾷ, Καρνήϊι᾽, ἐν δαιτὶ σεβίζομεν 

(τὰ Κάρνεια, δὲ Ογτεη6) Ρ. ὅ. 80. καὶ θεῶν 

δαῖτας προσέτττυκτο πάσας (Μοτεῖ ε Σ: 

διαίτας ςοὐά.) 1. 2. 839. τῷ μὲν (86. 

Ἡρακλεῖ) ᾿Αλεκτρᾶν ὕπερθεν δαῖτα πορ- 

σύνοντες ἀστοὶ καὶ νεόδματα στεφανώ- 
ματα βωμῶν (ἱερουργοῦσι Θηβαῖοι τι- 

μῶντες Ἡρακλέα καὶ τοὺς ἐκ Μεγάρας τῆς 
Κρέοντος ὀκτὼ παῖδας αὐτῷ γεγονότας 

Σ.}1. 4. 61. ωραι---ἄστυ Θήβας ἐπῆλθον 
᾿Απόλλωνι δαῖτα φιλησιστέφανον ἄγοντες 
ἡ. 6. 15 Βοποὺσ οὗ Αροῖϊο 15πιθηΐοβ Πα. 
1. 8. Ἰεν δαιτί τε παί Πα. 1834. 21. [δαῖτα 

κλυτάν οοἀά.: δαιτικλυτάν ΒοΡρκ) Ο. 8. 

682) 

δαιτικλῦτός, (-α), -ον] “ανιεά 70 ἐϊΞ {εξἰυαϊ 
καὶ Κορίνθου δειράδ᾽ ἐποψόμενος δαιτι- 

κ'λυτάν (Βεσρο: δαῖτα κλυτάν οοὐά.) Ο. 8. 

δ2. δαιτικλυτ[ὁν] πόλιν ἐς ᾿Ορχομενῶ 
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διώξιππον (ΞυρΡ. Β]α585: δχροςῖθβ [ἀν]}} 
ἔτ. 8888. 7. 

Δαΐφαντος] τορυϊοϊν 84 δοὴῃ οἱ Ρίπᾶδσ, 

νίε. Απιῦγ., Ρ. 8, 8. Ὅσ.: Δαίφαντον, ᾧ 

καὶ δαφνηφορικὸν ἄσμα ἔγραψεν ν. δὰ. 
τ, θάς. 

δἄϊφ'ρων] ιυἱξ6 
Ρ. 9. 84. 

δάκνω) δέϊε, εἰἵπρ τιοῖ. πτώσσοντι, συμ- 

φορᾷ δεδαγμένοι (Βετρῖκ 6 Σ: δεδαϊγμένοι 

οοἀά.: δεδαιγμένοι ΗογΙΔπη: 80. ἴδ6 

ἀείςαξεά δἰρ]οῖα8) Ρ. 8. 87. ἀλλ᾽ ἐγὼ τᾶς 

(δε. ᾿Αφροδίτας) ἕκατι κηρὸς ὧς δαχθεὶς 
ἕλᾳ ἱερᾶν μελισσᾶν τάκομαι ἔτ. 128. 10, 

δάκος) ὁϊο, οἰΐπρ ταοῖ. ἐμὲ δὲ χρεὼν 
φεύγειν δάκος ἀδινὸν κακαγοριᾶν Ρ. 2. 88. 

δάκ'ρυ] ἐεαν ταβῖ., ἄγορ (οἴ. Μοϊδηίρρίἀεϑ8, 

ἔσ. 1. δ.) νεάνιδες --- αἵ τε τᾶς χλωρᾶς 

λιβάνου ξανϑὰ δάκ'ρη θυμιᾶτε (δάκρυα 
ν. 1.) ἔτ. 122. 8, 

δάκρῦον] ἱεαν ἐκ δ᾽ ἄρ’ αὐτοῦ πομφό- 
λυξαν δάκ᾽ρυνα γηραλέων γλεφάρων Ῥ. 4. 
121. θερμὰ δὴ τέγγων δἄκρνα στοναχαῖς 
Ν, 10. 78. 

Δάλιος) οἵ, ὕγ»ο»ε Τεῖος ερὶἴῃ. οἱ Αροϊϊο. 
ὑπέδεκτο δ᾽ ἀργυρόπεζ᾽ ᾿Αφροδίτα Δάλιον 
ξεῖνον Ρ. 9. 10. [ἠϊε Δάλι᾽ "Απολλον Πα. 

δ. 1, 19, 817, 48, ἸΔαλί Πα. δ. 17. ἸδΔαλιοί 
Ῥ. ΟχΥυ. 841. ἐγ. 41. 

Δᾶλος] οτίρίμα!ν Αϑίεσία, ογ Οτίγρία, ἃ 
Ποδέηςρ ἰβϑἰαπὰ, ψΒοτε 1εἴο Ὀογτε ΑΡοο 

δηὰ Ατίεηβ. τοξοφόρον Δάλον θεο- 
δμάτας σκοπόν Ο. 6. ὅ9. Λύκιε καὶ Δάλοι᾽ 

ἀνάσσων Φοῖβε ῬΡ. 1. 89. ’Ορτυγία, 
δέμνιον ᾿Αρτέμιδος, Δάλον κασιγνήτα 

(ν. "Αρτεμις) Ν. 1. 4. μή μοι κραναὰ 
νεμεσάσαι Δᾶλος ἐν ᾧ κέχυμαι 5.5. ἐξ 1 

Ῥοβίρομς ἐδ ρβᾶϑοᾶῃ ἴὸ Αροῆο αἰγοδὰν 

ςοσηπιϑοίοποαὰ Σ. 1. 4. χαῖρ᾽, ὦ θεο- 

δμάτα --- πόντου θύγατερ, χθονὸς εὐρείας 

ἀκίνητον τέρας, ἂν τε βροτοὶ Δᾶλον 

κικλήσκοισιν ἔτ. 38... δ, Ἰκαλέοντι μολπαὶ 

[Δᾶλ]ον ἀν᾽ εὔοδμον (ςοπὶ. Ἡουϑβετιδῃ, 

δὲϊ «α114) Πα. 2. 97. ἸδΔᾶλον ἀγακλέα[ 

Πα. 4. 12. ἐρικυδέα τ᾽ ἔσχον Δᾶλον, 

ἐπεί σφιν ᾿Απόλλων δῶκεν ὁ χρνυσοκόμας 
᾿Αστερίας δέμας οἰκεῖν (5ς. οἱ ἀπ᾽ ᾿Αθηνῶν 

δαίφρων --- ᾿Αλκμήνα 
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Δᾶμάγητος 

Ἴωνες. Σ.) Πα. 8. 40. ἀρχαγέτᾳ τε Δάλου 
πίθετο ἔτ. 1404. 68 (82). Δᾶλον ἀμφιρύ- 

ταν. ὃς. 860. 

Δᾶμάγητος] [αἵδε οὐ Ὀΐϊασογαβ οἱ ἘΒβοάςϑ. 
πατέρα τε Δαμάγητον ἀδόντα Δίκᾳ Ο. 7. 
11. 

δἅμάζω) (οἰ. ἐδάμᾶσας, δάμασσας, δά- 
μᾶσε(ν), ἐδάμασσε; δαμάσσαις: πηεά. δοτ. 

ἐδαμάσσατο: Ρ488. δαμαζομέναν: δοτγ. 

δαμασθέντες, δαμασθϑέν; (ἔτοτῃ! δάμναμι) 
δμᾶϑεν; δἄμείς, -ἐντα, -ἕντες, δἄμεϊῖσα) 

ροπφμεν, ηιασίεν, ουέγοζονια ἃ. φῶτας δ᾽ 

ὀξυρεπεῖ δόλῳ ἀπτωτὶ δαμάσσαις διήρχετο 

κύκλον Ο. 9. 92. δάμασε καὶ κείνους 
ἭἫἩρακλέης ἐφ’ ὁδῷ Ο. 10. 80. οἷα Συρα- 
κοσίων ἀρχῷ δαμασθέντες πάθον Ρ. 1. 78. 
δαμεῖσα χρυσέοις τόξοισιν ὕπ᾽ ᾿Αρτέμιδος 
εἰς ᾿ΑΙίδα δόμον ἐν θαλάμῳ κατέβα (80. 

Κορωνίς) ῬΡ. 8. 9. δμᾶθεν δὲ κεραυνῷ 

τόξοισί τ᾿ ᾿Απόλλωνος Ῥ. 8. 17. δάμασε 

δὲ θῆρας ἐν πελάγει ὑπερόχους Ν. 8. 28. 
Γίγαντας ὃς ἐδάμασας 8ς.. Ἡδεγακ!εϑ Ν. 7. 

90. πιεῖ., ᾿Αγλαοτρίαιναν --- δαμέντα 
φρένας Ἱμέρῳ Ο. 1. 41. πῆμα θνάσκει 
παλίγκοτον δαμασθέν Ο. 2. 20. ἀλλ’ 
ᾧτινι μὴ λιπότεκνος σφάλῃ πάμπαν 

οἶκος βιαίᾳ δαμεὶς ἀνάγκᾳ Παρθ. 1. 18. 
ἀέξονται φρένας ἀμπελίνοις τόξοις δαμέν- 
τες ἱ. 6. ονεγοοῖὴς Ὀγ ἐῆς οἰΐεοῖβ οὗ νὴπο 

ἦτ. 124, 11. τιςὰ., δαίμων δ᾽ ἕτερος ἐς 

κακὸν τρέψαις ἐδαμάσσατό νιν Ρ. 8. 86. 
Β. ἱπ ϑρεοΐδὶ υϑᾶρεβ. α. »ιαϑίεν (ὨΟ1565) 

ἀγαναῖσιν ἐν χερσὶ ποικιλανίους ἐδάμασσε 
πὦλους Ῥ. 2. 8. β. “εὔπορα ἣ 

ἑτέρῳ λέχει δαμαζομέναν (83.. Κλυταιμή- 

στραν) ἔννυχοι πάραγον κοῖται; Ῥ. 1]. 
34. Υγ- ἐπ! αδ] δὴ οΉ.6᾽ 5 γησ δ εγγ ἐπ ο. 8ςο. 

Ἥρας τ’ ἀγῶν᾽ ἐπιχώριον νίκαις τρισσαῖς, 
ὦ 'Αριστόμενες, δάμασσας ἔργῳ Ῥ. 8. 80. 
δ. ἐμδάπα, τέῤγεςς οἱ. δαμασίφρων ἦἧβαν 

γὰρ οὐκ ἄπειρον ὑπὸ χειᾷ καλῶν δάμασεν 
(Ξς. Κλέανδρος: Ἰος. 5..9Ρ., ν. χεῖά: οἴιοτϑ 
ἐσγδιιβὶδῖο ἦβαν 845 γομηρ "6 δπὰ δάμασεν 

88 οὐυεγοαν!δὺ) ΕγΡν 8. 70. 

Δᾶἄμαίνα)] (Δάμαινα ὃ) τηοῖμος οὗ οἰϊδοτς 
Ῥαρβοπμαβ ος Αραβίμίοϑ. δΔαμαίνας πα 

Παρθ. 2. 66. 

116 δᾶμος 

Δἅμαϊος) λογξέ ἰαπιεν ερὶ τι. οἱ Ῥοβοίάοῃ 

δὲ Κοσίηϊα. “καὶ Δαμαίῳ μιν (-Ξ- χα- 

λινόν) θύων ταῦρον ἀργάεντα πατρὶ 
δεῖξον" ἱ. 6. ἴἰο Ῥοβοίάοῃ, 88 ἐδίμες οὗ 

Βε]οσορδου Ο. 18. 69. 

δαμαλίζω)] ν. καταδαμαλίζω. 

δάμαρ] ωἱΐε δάμαρτος ᾿Ιππολύτας ᾿Ακά- 
στου Ν. 4. 61. ξανθῷ Μενέλᾳ δάμαρτα 
κομίσαι θοαῖς ἂν ναυσὶ Ηεϊοη Ν. 7. 28, 

δἄμδσίμβροτος, -ον] »"αη-η!αἰεγίηρ σφε- 

τέρας ἄτερθε --- δαμασιμβρότον αἰχμᾶς 
Ο. 9. 179. 

δἅμᾶσίφ'ρων] Ξςἰδάμέηρ (δὲ ερίν ἕπορεν 
δαμασίφρονα χρυσόν ἱ. 6. ἃ βοϊάεπ 

Ὀτγίά]ς Ο. 18. 78. 

Δᾶμᾶτηρ)] τοῖον οὐ Ῥεσβορῆοῃβ. φοῖνι- 
κόπεζαν ἀμφέπει Δάματρα λευκίτππτον τε 

θυγατρὸς ἑορτὰν (5... Ἱέρων) Ο. 6. 96. 
καὶ τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος ᾿Ελευσῖνα 
(ἐν ’Ελευσῖνι Δήμητρός ἐστιν ἀγὼν καὶ 

στέφανος ἦν κριθαί. Σ.) 1. 1. 67. ἦρα 
, χαλκοκρότου πάρεδρον Δαμάτερος ἁνίκ᾽ 
εὐρνχαίταν ἄντειλας Διόνυσον; 1. 7. 4. 

, ἴεβξι, ν, ὅτ, 168. 

δάμναμι) ν. δαμάζω. [κεῖνον οὐ σὴς οὐδὲ 

κὶς δάπτει. (ν. ]. δάμναται υπάς δάπτει 

δάμναται δὲ ςσοπὶ. ΝΑΙ ΚΘ, δΔοτγ.) ἐσ. 222. 2.] 

Δαμοδίκα] 5ἱερπιοῖμες ἕο Ῥηγίχοϑ, ἐεβξ,, Σ. 
Ρ. 4. 288: ἑκακώθη γὰρ (5Ξς. Φρίξος) διὰ 

τὴν μητρυιὰν ---- ταύτην δὲ ὁ μὲν Πίνδαρος 
ἐν Ὕμνοις Δαμοδίκαν φησίν. (Βοεοκῆ: 

δημοτικήν, δημωτικήν οοἀά.) ἐγ. 49. 

δᾶμόομαι] »"αλε ῥειδιίς τας. γλυκύ τι 
Ι δαμωσόμεθα καὶ μετὰ πόνον (παίξωμεν 

καὶ εἰς τὸν δῆμον ἀγάγωμεν. Σ. ἱ. 6. 8.0]. 
δογ. }) 1. 8. 8. 

δᾶμος} ρῥεορίε, [ολ δᾶμον Ὑπερβορέων 
πείσαις ᾿Απόλλωνος θεράποντα Ο. 8. 160. 

ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον ἀστῶν ἱ. ε. 

ςομητησηλτν οὗ ἔεϊον οἰ ζο8 Ο. ὅ. 14. 

σύν τοι τίν κεν ἁγητὴρ ἀνὴρ --- δᾶμον 
γεραίρων τράποι σύμφωνον ἐς ἡσυχίαν 

. ἐ.6 Ρδορὶς οὐ Αἰξβα Ρ. 1. 70. ἀγών τοι 

χάλκεος δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βονθυσίαν 

Ἥρας Ρεορὶβ οὗ Ατροβ Ν. 10. 28 Ἰδᾶμον 
αϑαί Πα. 70. ε. 4. 



δἅᾶμότας 

δᾶμότας) {εἰΐοιυ ἰοωποαη ἕν τε δαμό- 
ταῖς ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν Ν. 7. 68. 

Δᾶμόφϊλος] α εἰἄζεοη οὐ Ογτοης ἰπ εχίϊα. 
ἐπέγνω μὲν Κυράνα καὶ τὸ κλεεννότατον 
μέγαρον Βάττου δικαιᾶν Δαμοφίλον πρα- 
πίδων Ρ. 4. 281. 

Δἄνάα] ἀαυφδμῖες οἱ Αἰκτίβίοβ, τωοΐδεσ οὗ 
Ῥεσβθυβ. θρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ 

μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἀγεῖτο δ᾽ 

᾿Αθάνα, ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον ἴο [86 
Ἡγρεσγθοσοαηβ Ῥ. 10. 46. υἱὸς Δανάας 

ῬΡ, 12. 17. Ζεὺς ἐπ’ ᾿Αλκμήναν Δανάαν τε 

μολὼν Ν.. 10. 11. τεβξ., Σ Ηοχ., 3 319: 
αὐτὴ δέ, ὥς φησι Πίνδαρος καὶ ἄλλοι 
τινές, ἐφθάρη ὑπὸ τοῦ πατραδέλφου αὐτῆς 
Προίτου, ὅθεν αὐτοῖς καὶ στάσις ἐκινήθη 

(Ἰοτὶ. δὰ Δ. 4. ἰταβεπδυτη 526}}} ἕγ. 

284. 
Δᾶἄνδοί) α«. τῆς Οτοεῖθ Ὀεβιοξὶπρ ΤΙΟΥ. 

ἀλκάεντας Δαναοὺς τρέψαις --- Τήλεφος 
Ο. 9. 12. ἐκ Λυκίας δὲ Γλαῦκον ἐλθόντα 
τρόμεον Δαναοί Ο. 18. 60. τελεύτασέν τε 

πόνους Δαναοῖς 5ς. ῬΗϊοκίεοίε8 Ῥ. 1. δ4. 

ὦρσεν πυρὶ καιόμενος ἐκ Δαναῶν γόον 
80. ΑςΒῖ1168 Ρ. 8. 103. Πριάμου πόλιν --- 
τᾷ καὶ Δαναοὶ πόνησαν Ν. 7. 3θ. κρυφίαισι 

γὰρ ἐν ψάφοις ᾿Οδυσσῆ Δαναοὶ θεράπευ- 
σαν Ν. 8. 26. (Φοῖνιξ) ὃς Δολόπων ἄγαγε 
θρασὺν ὄμιλον σφενδονᾶσαι ἱπποδάμων 

Δαναῶν βέλεσι πρόσφορον ἔτ. 1884. ΡΒ. 
Ασμδοδβ: ΘΑΣ οτ ἱππδοὶταπῖς οὗ Σ᾿ αοοπίβ 

δι Ασρο8. ““τετράτω παίδων 

κ’ ἐπιγεινομένων αἷμά οἱ κείναν λάβε σὺν 
Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον. τότε γὰρ μεγά- 

λας ἐξανίστανται Λακεδαίμονος ᾿Αργείου 
τε κόλπον καὶ Μυκηνᾶν 16 ςοἹοπίπίβ ἔσοπι 

ἴὰς Ῥοϊοροπῃοβα Ρ.ὶ 4. 48. “μόνος γὰρ ἐκ 
Δαναῶν στρατοῦ θανόντος ὀστέα λέξαις 
υἱοῦ (8... ΓΑδραστος: ἱ. 6. οὐ ἴδ86 
ΒΣΙῺΥ οὗ ἴῃς Ἐρίοπὶ) Ρ. 8. 62. ξανθοκομᾶν 

Δαναῶν ἧσαν μέγιστοι {---ἰὀἷἹ ---) (5ς. 

οἱ Ταλαονίδαι) Ν.. 9. 17. 

Δᾶνδἄός] ἰήπρ οἱ Ατροϑ, ἰδῖμβες οἱ ἐν 

ἀδυρῃίοτβ. ἄκουσεν Δαναόν ποτ᾽ ἐν 

Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ 
ὀκτὼ παρθένοισι πρὶν μέσον ἅμαρ ἑλεῖν 
ὠκύτατον γάμον Ρ. 8. 119. Δαναοῦ πόλιν 

Δαρδᾶνίς 

ἀγλαοθρόνων τε πεντήκοντα κορᾶν, Χάρι- 
τες, ΓἌργος --- ὑμνεῖτε Ν΄. 10. 1. 

δᾷος] ν. δάιος. 
δἄπάνα)] εἐχρεπάξίενε (ἃροῦ ἰμς ἰγαϊπίης 

οὗ δἰμιοῖοβ δπὰ Βοζγβ68) αἰεὶ δ' ἀμφ᾽ 

ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε μάρναται Ο. 
δ. 18. μὴ κάμνε λίαν δαπάναις Ρ. 1. 90. 

τὸ καλλίνικον λυτήριον δαπανᾶν μέλος 

χαρίεν Ῥ, 8. 100. εἰ δ᾽ ἀρετᾷ κατάκειται 

πᾶσαν ὀργάν, ἀμφότερον δαπάναις τε καὶ 
πόνοις 1. 1. 42. οὔτοι τετύφλωται μακρὸς 

μόχθος ἀνδρῶν οὐδ᾽ ὁπόσαι δαπάναι 

Ἰξλπίδων ἔκνιξ᾽ ὄπιν Ι. δ. δ7. εἰ γάρ τις 

ἀνθρώπων δαπάνᾳ τε χαρεὶς καὶ πόνῳ 
πράσσει θεοδμάτους ἀρετάς Ι. 6. 10. ο. 

ἔεη., δαπάνᾳ χαῖρον ἵππων ἐχρεηηϊέμγέ 
Ὡρον ἤοῦϑες 1. 4. 29. 

δάπεδον] ενοιενιὰς ο α ῥγεοίνιεί, «απείμανν οἵ. 

Βαστεῖὶ οα Ευτ. Ηΐρρ. 280. ἐν Πυθίοισι 

δὲ δαπέδοις κεῖται (-- ἄλσει παλαιτάτῳ 

ν. 44) Ν. 7. 84. βασιλῆα δὲ θεῶν πρέπει 

δάπεδον ἂν τόδε γαρυέμεν ἡμέρᾳ ὀπί ἰπ 
Αἰξίμα Ν. 17, 88.. τρὶς μὲν ἐν πόντοιο 

πύλαισι λαχών, τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέ- 

δοις ἐν ᾿Αδραστείῳ νόμῳ αἱ Νετηςα Ν. 10. 
28. ϑίσαθο, 9. 2. 88: καὶ τὸν Τήνερον 
καλεῖ (Ξς. ὁ Πίνδαρος) ναοπόλον μάντιν 
δαπέδοισιν ὁμοκλέα (τὸ δὲ Τηνερικὸν 

πεδίον ἀπὸ Τηνέρον προσηγόρενται. δίτ- 
Ὅο δὲ ἴος.) ἔτ. 8124. 

δάπτω)] δέ!6 τιςῖ., ἀξυομῶγν κεῖνος (-- φθό- 
νος) καὶ Τελαμῶνος δάψεν υἱὸν φασγάνῳ 
ἀμφικυλίσαις Ν. 8. 38. κεῖνον (-- χρυσὸν) 
οὐ σὴς οὐδὲ κὶς δάπτει (ν. 1. δάμναται) 

ἅτ. ὁ. ἃ. 
Δαρδᾶνία] Τὸν πρὸ πόνων δέ κε 

μεγάλων Δαρδανίαν ἔπραθεν 55. ΛΟὮ 68 
Πα. ὃ. 90. Δ]αρδανίᾳ (βιρῃΡ. [006] α. κα.) 

Πα. 18. 7. 
Δαρδᾶνίδαι] 50»-ς οἵἩ Τανάαηος 1. 6. Τνγο]αης 

ἀ)νίκα Δαρδανίδαις ᾿Εκάβί Πα. 8Δ. 17. 

ὀλβίων ὁμώνυμε Δαρδανιδᾶν ἐ. 6. ΑΙοχδη- 

ἄτοβ, ϑὸπ οὗ Ατηγηίδϑ, Ξὸ ΑἸεχᾶπαᾶγοβ οὐ 

Ῥατβ, δοῃ οἱ Ῥχίατα ἔτ. 120. 

Δαρδᾶνίς] ἔ. α4). Φανάαπίαι, Τνοΐαν 
Δαρδανίδα κόραν Πριάμον Κασσάνδραν 

Ῥ. 11. 20. 
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Δάρδἄᾶνοι)] Τνοίαης ὄφρα --- ἀλαλὰν 
Λυκίων τε προσμένοι καὶ Φρυγῶν Δαρδά- 

νῶν τε Ν. 8. 61. 

Δάρδἄνος] 'ΐπρ οὗ ΤτοΥ. πρὸ Δαρδάνον 
τειχέων Ο. 18. δ6. 

δᾶρόν] ἰοηρ, [ον α ἰοηρ “ἴηιε μοῖραν δ᾽ 

εὔνομον αἰτέω σε παισὶν δαρὸν Αἰτναίων 

ὀπάζειν Ν. 9. 80. τὰν δὲ λαῶν γενεὰν 
δαρὸν ἐρέπτοι σώφρονος ἄνθεσιν εὐνομίας 

Πα. 1.9. 
δάσκιος] “"αὰν δασκίοις Φλειοῦντος ὑπ᾽ 

ὠγνγίοις ὄρεσιν Ν. θ. 48. ἐν δασκίοισιν 

πατήρ ἔτ. 177ς. Ἰδασκιονί Ῥ. Οχγ. 8446. 

ἐσ. 12, 

δἅτέομαι]) «“"ανγα, ἀεαὶ οτε ὅτε χθόνα δα- 

τέοντο Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι Ο. 7. δδ. “᾿οὐ 

πρέπει νῷν ---- μεγάλαν προγόνων τιμὰν 

δάσασθαι Ρ. 4. 148. γτ᾽ ἔρωτος ἀνταμοι- 

βὰν ἐδάσσατο [στρα͵τάρχῳ Δ. 4. 42. ἴῃ 
ἐπηγοβί8, ν. διαδατέομαι. 

δάφνα] δὰν ἔδάφνᾳ τε χρυσέᾳ κόμας 
ἀναδήσαντες 8ς. ἔδε ΗγΥρετγθοτγοδηϑβ Ρ. 10. 

40. ὅρπακ᾿ ἀγλαὸν δάφ'νας ὀχέοισα (ςΐ. 
Εκυϊπι ἃ 516} Ἢα Ῥγοοὶο εἰ Ῥδυϑβαπίδ 

ϑαρρίεῖξαπι: {Θηβαίοις δαφνηφορικὸν εἰς 

᾿Ισμήνιον)) Παρθ. 2. 8. τὶν γὰρ εὔφρων 
ἕψεται πρώτα θυγάτηρ ὁδοῦ δάφ'νας 
εὐπετάλον σχεδὸν βαίνοισα πεδίλοις (δάφ- 
νας 1 σχεδὸν εἀὰ. νυϊρ., ωα λίην ἐπ δὲν 

βαπάαὶς πεαν (δε δαγ, ἱ. δ. ἐδε δαγ ἀεοοναίεά 

κωπώ: νἡ ἢ πεδίλοις ΥΝ1].) Παρθ. 2. 69. 

δἄφοινός, -ον] δίοοάϊεά (οἴδοῖα ἐγαπϑίδἕο 
Ιαη») (αἰετός), ὃς ἔλαβεν αἶψα, τηλό- 

θε μεταμαιόμενος, δαφοινὸν ἄγραν ποσίν 

Ν. 8. 81. 

βδάω] ον ἰπ δοσ. ραᾶβ8. ἀποὼ δἄέντι 

δὲ καὶ σοφία μείζων ἄδολος τελέθει Ο. 7. 58. 

εὐθυπορεῖ, σάφα δἄεὶς ἃ τε οἱ πατέρων 
ὀρθαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν ἔχρεον Ο. 7. 91. 

ἀνδροδάμαντα δ᾽ ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπὰν 
μελιαδέος οἴνου (τ. 166. 1. 

δέ (τὴς {οἸϊοννὶπρς ΤςοπιδίηδείοηΒ ασὸ ἴο Ὀὸ 

Ἰουηα οἸβοινῃοσο: μέν --- δέ ν. μέν. τε --- 

δέ ν. τε. δὲ δή ν. δή. δ᾽ ὧν ν. ὦν. δέ τοι ν. 

τοι. δὲ καί ν. α͵80 καί. δ’ αὖτε ν. αἴ5ο 

αὖτε. δ᾽ αὖ ν. αὖ. δ᾽ ἄρα ν. ἄρα. 
δίῃος δέ 18 πούπλα}ὶν υϑεὰ ἴῃ ἃ ΡὈυζΓοὶγ 

δέ 

σοηπεοῖίνα οδρδοι ἔν, ἃ ἀσοϊδίοπ Ὀδίτνεοι 

Ῥτιορτοσβδῖνς δηᾶᾷ δἀνογβαϊδνε δέ τηυβὲ 

οἴζοῃῃ Ὀ6 Δευἱτγασυ.) 

1. δανοτβδῖνε. ἃ. ΟρΡΡοβίπβ οπς 56π- 

ἔδποα ἴο νυϑπαῖ ὑγεοθφβ (ἦ, σαὶ (οἹονίηρ 

πορσαῦνο βοπίοποο) ἰδοῖσα δ’ Ο. 3. 41. 

λείφθη δὲ Ο. 2. 48. μαθόντες δὲ Ο. 2. 87. 
κρύψε δὲ Ο. 6. 31. μαντεύσατο δ᾽ Ο. 7. 82. 

ἔστι δὲ Ο. 8. 77. φέροις δὲ Ο. 9. 41. ἕπεται 
δ᾽ Ο. 18. 47. ἐξίει δ᾽ ΣΡ. 1. 91. χρὴ δὲ 
Ρ. ὃ. 84, Ῥ. ἃ. 88. φέρειν δ᾽ Ρ. 3. 98, ἀδόντα 
δ’ Ρ. 2. 906. “᾿πεύθομαι δ᾽" Ρ. 4. 838. 
κλέπτων δὲ Ρ. 4. 906. ἐσσὶ δ’ Ῥ. 4. 209. 

φαντὶ δ᾽ Ρ. 4. 287. λῦσε δὲ Ρ. 4. 291. εἰμὶ 
δ᾽ Ρ. 8. 29. ἔλπομαι δ᾽ Ῥ. 11. δδ. πειρῶντι 

δὲ Ρ. 10. 67, ἐλᾷ δὲ Ν. 8. 74. ἔστι δ᾽ Ν. 8. 
80. διείργει δὲ Ν. 6. δ. εἴργει δὲ “Ν. 2. 6. 

τυχεῖν δ᾽ Ν, 7. δῦ. χρὴ δ᾽ Πα. 2. ὅ6. 
θνάσκει δὲ ἔτ. 121. 4. πέφνε δὲ {τ. 188. 

Χάρις δ᾽ Ο. 1. 30. ἁμέραι δ᾽ Ο. 1. 883. 

αἰὼν δ᾽ (ν. 1. τ᾽) Ο. 2. 10. λάθα δὲ Ο. 2. 18. 

πένθος δὲ Ο. 2. 28. ῥοαὶ δ᾽ Ὃ. 2. 33. 
πολλοὶ δὲ "Ο. 6. 11. τεθμὸς δὲ Ο. 8. 26. 
Ἕρμᾶ δὲ Ο. 8. 91. νεῖκος δὲ Ο. 10. 39. 
ἀστῶν δ᾽ Ρ. 1. 84. ἀμφοτέροισι δ᾽ Ρ. 1. 
99. ἑτέροισι δὲ Ρ. 2. δ2. στάθμας δὲ 

4Ρ, 2. 90. αἰὼν δ᾽ Ρ. 8. 86. παυροῖς δὲ Ρ. 3. 
116. Μοῖραι δ᾽ Ρ. 4. 146. πόνων δ᾽’ 
4Ρ. δ. 84. φάει δὲ "". 6. 14. βία δὲ Ρ. 8. 18. 

δαίμων δὲ Ρ. 8. 16. βαιὰ δ᾽ Ρ. 9. 77. 
πατὴρ δὲ Ρ. 9. 11. ναυσὶ δ’ Ῥ. 10. 29. 
φθονεροὶ δ᾽ Ρ. 11. 64. φθονερὰ δ᾽ Ν. 4. 39. 
ἄλλοισι δ᾽ Ν. 4. 91. τιμὰ δὲ Ν. 7. 81. 
ἐλπίδες δ᾽ Ν. 11. 22. κερδέων δὲ Ν. 11. 47, 
πάντα δ᾽ 1. 1. θ0. αἰὼν δὲ 1. 8. 17. δαίμων 

δ᾽1. 7. 48. ματρὸς δὲ Πα. 3. 29. κέντρον δὲ 
{τ. 180. 83. ἴσαις δὲ Ο. 2. 61. ὑγίεντα 
δ εἴ τις Ο. 6. 28. ἀκίνδυνοι δ᾽ Ο. 6. 9. 
«ἄλλα δ᾽ Ο. 8. 12. τερπνὸν δ᾽ Ο. 8. δ8. 
ἄγνωμον δὲ Ο. 8. 60. κεῖνα δὲ Ο. 8. 602. 
εὐανθέα δ᾽ Ρ. 2. 62. ἀδύνατα δ᾽’ Ρ. 2. 81. 
“σὸν δ᾽ ἄνθος" Ῥ. 4. 168. πότνια δ᾽ Ρ. 4. 

218. εὐδαίμων δὲ Ῥ. 10. 32, μυριᾶν δ᾽ 
“Ν. 8. 42. ἑκόντι δ᾽ Ν. 6. δ7. πὰν δὲ Ν, 
10. 29. ἀρχαῖαι δ᾽ Ν, 11. 37. Πανελλάνεσσι 
δ᾽ 1. 4. 29. ἰατὰ δ᾽ 1. 8. 15. ματαίων δὲ 
Πα. 4. 31. ἐμπείρων δὲ τ. 110. σφετέραν 
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δ΄ αἰνεῖ ἐγ. 216. 8. ὡς δ΄ Ο. 1. 46. εἰ δὲ 
Ο. 1. 64, Ο. 1. 108. ὅσοι δ᾽ Ο. 2. 68. εἰ δ᾽ 

Ο. 8. 42. ὄσσα δὲ Ρ. 1. 18. εἰ δὲ Ρ. 8. 63, 
Ῥ. 8. 80, Ρ. 8. 108, Ρ. 9. δῦ. ὅσαις δὲ 
ΦὃὉῬ, 10. 28, τῶν δ᾽ Ρ, 10. 6]. εἰ δὲ Ῥ. 13. 

98, Ν. 8. 19. ὃς δὲ Ν. 8. 41. εἰ δ᾽ Ν. 6. 19, 
Ν. δ. 60. ὃς δ᾽ 1. 1. 50. εἰ δὲ τις 1. 1. 67. 

ἐμοὶ δ’ Ο. 1. δ2. τὶν δ’ Ο. 10. 98. ἐγὼ δὲ 
Ο. 10. 97, Ο. 18. 49. ἐμὲ δ᾽ Ο. 18. 98, Ρ. 
ἃ, δὲ. τὶν δὲ Ῥ. 8. 84. τὺ δ’ Ρ. 8. 6]. 
ἐμοὶ δὲ Ρ. 10. 48. ἐγὼ δ' Ν. 1. 38. ἐμοὶ δ᾽ 
Ν. 4. 41. ἐγὼ δὲ Ν. 1. 20. ἐγὼ δ᾽ Ν. 8. 88, 
σεῦ δ᾽ "Ν. 8. 46. ἐγὼ δὲ 1. 1. 88. ἄμμι δ᾽ 
1. 1. δ2. τὶν δ᾽ 1. δ. 17. ἐμοὶ δὲ 1. 6. δ0. 
ἄμμι δ᾽1. 1. 49. ἐμοὶ δὲ Πα. 18. 21. τοὶ 

δ᾽ Ο. 6. δ2. τὸν δ’ Ο. 18. 92. “τῶν δ᾽" 
Ῥ. 4. 4]. τὸν δ᾽ Ρ. 4. 101. τὸ δ᾽ Ρ. 7. 18. 

ὁ δὲ Ρ. 8. 48. ""τὸ δὲ᾽" Ρ. 8. 51. τά δ᾽ Ρ. 8. 
6 Ῥ, 10. 68. τἀν δ᾽ (τ. 1074. ὃ ὁ δ᾽ ἔς. 
169. 26. τὸ δ’ Ο. 1. 99. τῶν δ᾽ Ο. 8. 
15. τῶν δὲ “Ὁ. 12. 9, τὸν δὲ Ῥ, 1. ϑὅ. ὁ δὲ 
Ῥ. 2. 18. τὰν δ᾽ ὙΡ, 8. 62. τὸ δ᾽ Ῥ. δ. 72, 

Ρ. 8. 828. ὁ δὲ Ὁ. 8. 88. τὸ δὲ Ν. 8. δδ. Ν, 17. 
102. ὁ δ’ Ν. 9. 24. τὸ δ' Ν. 11. 48,1. δ. 
9. ὁ δ᾽ 1. 1. 890. ἐς δ᾽ Ο. 2, 86. σὺν δὲ. 
Ο. 8. 98. ἀμφ! δὲ Ο. 7. 64. ἐν δὲ Ο. 1. 94. 
ποτὶ δ᾽ Ρ. ἢ, 84. ἐν δ’ αῦτε χρόνῳ Ρ. 8. 
96. ἐν δ᾽ Ρ. 8. 92. σὺν δὲ Ν΄ 7. 6. ἐν Β᾽1. δ. 

δᾶ. ἐς δὲ ἐτ. 188. δ. ἀνὰ δ’ ἔλυσεν “Ν. 10. 
90. αἰεὶ δ’ Ο. ὅ. 1δ. ὅμως δὲ Ο. 10. 9. 
νῦν δὲ Ο. 18. 17. ἄλλοτε δ᾽ Ρ. 8. 108. 
εὐθὺς δ᾽ Ν. 1. δά. νῦν δ 1. 1. 29,1. 4. 18. 

κρυφᾷ δὲ ἐς. 203, 2. Β. ορροβίῃβ οὔθ 
Ῥαγὶ οὗ ἃ βοηΐεπος ἰο ἔδεε ρῬτγεσεαϊπς 

ποραῖϊνε ρατί. μήτ᾽ ὧν τινι πῆμα πο- 
ρών, ἀπαθὴς δ᾽ αὐτὸς πρὸς ἀστῶν Ρ. 4. 
297. ἄδικον οὔθ᾽ ὑπέροπλον ἦβαν δρέπων, 
σοφίαν δ᾽ Ῥ. 6. 49. καί μιν οὕπω τεθναότ᾽, 
ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοάς ἔχιχεν Ν. 10. 
714. 
2. ν»τορτγεβϑϑὶνο, οοῃῃοςῖίνε. 8. ἐοῦ- 

ὨδΟῦπΕ 5επίςηςεβ. λάμπει δὲ Ο. 1. 28, 

ἔστι δ’ Ο. 1. 86. ἔχει δ᾽ Ο. 1. δ. ἕλεν δ᾽ 

Ο. 1. 88. πέποιθα δὲ Ο. 1. 103. ἕπεται δὲ 

Ο. 2. 22. φιλεῖ δὲ Ο, 2. 20. φύονται δὲ Ο. 

4. 28. ἵκων δὲ Ο. δ. 9. ἀρχομένου δ᾽ Ο. 8. 8. 
ἀντεφθέγξατο δ᾽ Ο. θ. 61. ἵκοντο δ᾽ Ο. 6. 

δέ 

θ4. τιμῶντος δ᾽ Ο. 6. 72. εἶπον δὲ Ο. 6. 98. 

τεῦξαν δ’ Ο. 7. 48. μνασθέντι δ᾽ Ο, 7. 61. 

ἐκέλευσεν δ᾽ Ο. 2. 64. τελεύταθεν δὲ Ο. 7. 
68. κέκληνται δὲ Ο. 7. 70. ἄνεται δὲ Ο. 8. 
8. ἣν δὲ Ο. 8. 19. καταχρύπτει δὲ Ο, 8. 79. 

θάλλει δ᾽ Ο. 9. 16. ἀείδετο δὲ Ο. 10. 76. 

χλιδῶσα δὲ Ο. 10. 84. τρέφοντι δ' Ο. 10. 
9Ὁ ἔστι δ’ Ο. 11. 2. ἐθέλοντι δ᾽ Ο. 13. 9. 
δέξαι δὰ (ν. 1. τε) Ὁ. 18. 29. νοῆσαι δὲ 
Ο. 18. 48, φώνασε δ᾽ Ο. 18. 61. εὕδει δ᾽ 
Ῥ. 1. 6. φαντὶ δὲ Ρ. 1. 584. θέλοντι δὲ Ρ. 1. 

62. ἔσχον δ᾽ Ῥ. 1. 66. ἔμαθε δὲ Ῥ. 2. 88. 
καιομένα δ᾽ Ῥ. 8. 44. εἶπε δ᾽ Ῥ, 4. 1]. 

ἔπταξαν δ᾽ Ρ. 4. 67. ἦλθε δὲ οἱ Ῥ. 4. 73. 
τάφε δ᾽ ΡῬ. 4. ϑῦ. 'δύνασαι δ᾽" Ρ. 4. 168. 
“᾿μεμάντευμαι δ’ “Ῥ, 4. 168. πέμψε δ᾽ Ῥ. 4. 
118, ἔειπεν δ’ Ρ. 4. 229. κτίσεν δ᾽ Ῥ. ὅ. 89. 
ἄγοντι δὲ Ρ. 7. 13, αὔξων δὲ "Ρ. 8. 38. 
ῥαίνων δὲ Ῥ. 8. δή. ὑπέδεκτο δ᾽ Ρ. 9. 9. 
γεύεται δ’ Ῥ. 9, 85. ἔστι δ' Ν. ὃ. 10. 
ἄρχε δ᾽ Ν,, 8, 10. δάμασε δὲ Ν. 8. 23. 

ἕπεται δὲ Ν. 3. 29. λεγόμενον δὲ Ν, 8. δῶ. 
νύμφευσε δ᾽ Ν, 8. δ6. φρονεῖν δ᾽ Ν. 8, 76. 
δέξαιτο δ’ Ν. 4. 11. χαίρω δ᾽ Ν. ὃ. 46. 

χρὴ δ᾽ Ν. δ. 49. πέταται δ᾽ Ν. 6. 48. 

ἀναπνέομεν δ᾽ Ν. 7. δ. πέσε δ᾽ Ν. 2. 31. 
ἐὼν δ᾽ Ν. 7. δέ. μαθὼν δὲ Ν. 7. θ8. 
δύνασαι δὲ Ν. 1. 96. ἔβλαστεν δ᾽ Ν. 8. 1. 
αὔξεται δ᾽ Ν. 8. 40. χαίρω δὲ Ν. 8. 48, 
ἔστι δ᾽ Ν, 9. 8. ἔστι δὲ Ν. 10. 30. ἐκράτησε 
δὲ Ν. 10. ὅδ. ἕπεται δὲ Ν. 10. 87. μετα- 
μειβόμενοι δ’ Ν. 10. δδ. λάμπει δὲ 1. 1. 22. 

ἔστιν δ᾽ 1, 4. 31. κρίνεται δ᾽ 1. ὅ. 11. 

κλέονται δ᾽ 1. δ. 27. τετείχισται δὲ 1. δ. 44. 

φέρε δ᾽ εὔμαλλον μίτραν ἴ. δ. 62. φλέγεται 
δὲ 1. 7. 28. ἔτλαν δὲ 1. 7. 37. παυσάμενοι 

δ᾽ "Ἴ. 8. 7. χρὴ δὲ 1. 8. 16. εἶπε δ᾽ 1. 8. 81. 
ἰόντων δ᾽ Σ. 8. 41. ἔραται δέ Πα. 6. 68. 
ἐπεύχομαι δ’ Πα. 7Β. 1δ. πεφόρητο δ’ 
Πα. 18. 49. ἐνέθηκε δὲ Πα. 8. 82. ἔειπε δὲϊ 

Πα. 8.1. 28. κατακρίθης δὲ Πα. 10. 8, 

λέγοντι δὲ Δ. 1. 16. τρέχετο δὲ ἔτ. 74. 
εὔδει δὲ 1τ. 1310. 3. μαντεύεο, Μοῖσα, 
προφατεύσω δ' ἐγώ {τ. 1δ0, λαβὼν δ᾽ 

ἧς. 169. 30. λάμπει δὲ (γ. 227. 2. κόρῳ 
δ᾽ "Ο. 1. 86. ἄνθεμα δὲ Ο. ἃ. 72. Μοῖσα δ᾽ 

Ο. 3. 4. ξείνων δ᾽ Ο. 4. 4. χεῖρες δὲ Ο. 4. 26. 
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βασιλεὺς δ᾽ Ο. 6. 47. Οὐρανὸς δ᾽ Ο. 7. 88. 

᾽Ορσοτρίαινα δ᾽ Ο. 8. 48, πατρὶ δὲ Ο. 8. 
70. λαοὶ δ᾽ Ο. 9. 46. κείνων δ᾽ (δ’ ἅδε]. 

80Ὦτ.) Ο. 9. ὅ8, τόλμα δὲ Ο. 9. 82. φῶτας 
δ᾽ Ο. 9. 91. μία δ’ Ο. 9. 106. ἀρχαῖς δὲ 
Ο. 10. 78. πολλὰ δ᾽ Ο. 12, 10. πατρὸς δὲ 
Ο. 28. 88. κῆλα δὲ Ρ. 1. 12. κίων δ᾽ Ρ. 1. 

19. στρωμνὰ δὲ Ρ. 1. 38. ἄνδρα δ᾽ Ῥ. 1. 42. 
χάρμα δ’ Ρ. 1. 69. ἄλλοις δέ Ρ. 2. 18. 

θεῶν δ᾽ Ρ. 2. 21. εὐναὶ δὲ Ρ. 2. 8δ. βουλαὶ 
δὲ Ῥ. 2. 66. ψευδέων δ᾽ Ρ. 8. 39. δαίμων δ᾽ 
Ρ, 8. 84. βάματι δ᾽ Ρ. ὃ. 48. Διὸς δ᾽ Ρ. 8. 
96. ἐσθὰς δ᾽ Ρ. 4. 79. φὴρ δέ Ρ. 4. 119. 

δράκοντος δὲ Ρ. 4. 244. πολλοῖσι δ᾽ Ῥ. 4. 

248. θεράπων δέ οἱ Ρ. 4. 287. σοφοὶ δέ τοι 
Ρ. δ. 12. νόῳ δὲ Ρ. 8. 47. Μεγάροις δ᾽ 
Ρ. 8. 18. “φόβῳ δ᾽" Ρ. 9. 32. θαλάμῳ δὲ 
Ῥ, 9. 68. ἀρεταὶ δ᾽ Ῥ. 9. 706. πατρὸς δ᾽ 
Ρ. 10. 2. ἅρμα δ᾽ Ν. 1. 7. ἀρχαὶ δὲ Ν. 1. 8. 
᾿Αχάρναι δὲ Ν. 2. 16. διψῇ δὲ Ν. 8. 6. 

Λαομέδοντα δ᾽ Ν. 8. 36. σώματα δ᾽ Ν. 8. 

47. βοὰ δὲ Ν. 8. 67. ῥῆμα δ᾽ Ν. 4. 6. 
ἴνυγγι δ᾽ Ν. 4. 86. Θεανδρίδαισι δ᾽ Ν. 4. 
73. ὕμνος δὲ Ν. 4. 88. πότμος δὲ Ν. δ. 40. 

ἔργοις δὲ Ν, 7. 14. σοφοὶ δὲ Ν. 7. 20. 
σοφία δὲ Ν. 7. 28. φυᾷ δ᾽ Ν. 7. δ4. Διὸς 
δὲ Ν. 1. 80. βασιλῆα δὲ Ν. 7. 82. παίδων 
δὲ παῖδες Ν. 7. 100. χρεῖαι δ᾽ Ν. 8. 42. 

ἀρχοὶ δὲ Ν. 9. 14. ᾿Ισμηνοῦ δ᾽ Ν. 9. 22. 
παῦροι δὲ Ν,. 9. 87. ἡσυχία δὲ Ν, 9. 48. 
Σικυωνόθε δ’ Ν. 10. 48. Κάστορος δ᾽ Ν. 

10. 49. “παῦροι δ᾽" Ν. 10. 78. Ζεὺς δ᾽ 
Ν. 10. 19. λύρα δὲ Ν. 11. 1. ἄνδρα δ᾽ Ν. 11. 
11. προμαϑείας δ᾽ Ν. 11. 40. μελέταν δ᾽ 

Ι. δ. 28. Λάμπων δὲ 1. 6. 66. γλῶσσα δ᾽ 

Ι. 0. 72, ἐπέων δὲ 1. 8. 40. Αἰολίδαν δὲ 
ἐγ. ὃ. Παιὰν δὲ Πα. 3. 836, 72, 108. κείνοις 

δ᾽ Πα. 2. 08. τέρας δ᾽ Πα. 4. 39. ἤτορι δὲ 
Πα. 6. 12. ᾽Ιλίου δὲ Πα. 6. 81. ἀμφιπόλοις 

δὲ Πα. 6. 117. ὑδάτεσσι δ’ Πα. 6. 184. 
γνώμας δ᾽ Πα. 11. 39. ’Ολυμ]πόθεν δέ 

Δ. 4. 87. πέτραι δ᾽ Δ. 4. 41. ἀνδρὸς δ᾽ 
Παρθ. 2. 80. ἀσκὸς δ᾽ τ. 1040. 4. πολλὰ 

δ᾽ {τ. 11]. 2. ὁδμὰ δ᾽ Θρ. 7. 8. πυρὶ δ᾽ 

{τ 168. 8. ἑπτὰ δ’ Ο. 6. 1δ. μελίφθογ- 
γοι δ᾽ Ο. 6. 31. κυρίῳ δ᾽ Ο. 6. 82. τερτινᾶς 

δ᾽ ἐπεὶ Ο. θ. δ7. ἀδύλογοι δὲ Ο. 6. 96. 

δέ 

ἀγαθαὶ δὲ Ο. 6. 100. ἐμῶν δ’ Ο. 6. 106. 
τοῦτο δ᾽ Ο. 7. 26. πολλαὶ δ᾽ Ο. 8. 18. 
ἐσλὰ δ᾽ Ο. 8. 84. ὀξείας δὲ Ο. 8. 86. 
πτερόεντα δ᾽ Ο. 9. 1]. ἀγαθοὶ δὲ Ο. 9. 
28. ἄλλαι δὲ Ο. 9. 806. ταύτᾳ δὲ Ο. 10. δ1. 
ἀφθόνητος δ᾽ Ο. 11. 7. ἄμαχον δὲ Ο. 18. 

18. δύο δ᾽ Ο. 18. 82. κελαινῶπιν δ᾽ Ρ. 1.17. 

ναυσιφορήτοις δ᾽ Ῥ, 1. 838. ἀψευδεῖ δὲ 
Ῥ. 1. 86. εὐανθεῖ δ᾽ Ῥ, 1. 89. πολλὰν δ᾽ 
Ρ. 8. 86. αἴϑων δὲ Ῥ. 8. δὅ8. εἴκοσι δ’ 
Ῥ. 4. 104. “Κρονίδᾳ δὲ᾽ Ρ. 4. 116. “'τρί- 
ταῖσιν δ᾽ Ῥ. 4. 148. ταχέες δ᾽ (δ᾽ ἀεὶ. 

ΒοΘοκΒ) Ρ. 4. 179. χαλκέαις δ’ Ρ. 4. 226. 
ὀρθὰς δ᾽ Ρ. 4. 227. μεγάλαν δ᾽ Ρ. ὅ. 98. 
γλυκεῖα δὲ Ῥ. 6. 82. νέᾳ δ᾽ Ρ. 7. 18. 
τέτρασι δ᾽ Ρ. 8. 81. ὠκεῖα δ᾽ Ρ. 9. 67. 
χρυσοστεφάνου δὲ Ῥ. 9. 109. ᾿Ισμήνιον 

δ᾽ Ρ. 11. θ. κακολόγοι δὲ Ρ. 1]. 28. 
ξυναῖσι δ᾽ (οπ;. Ὑτίςο].) Ρ. 11. δ4. μεγάλων 

δ᾽ Ν. 1. 11. ἀδυμελεῖ δ᾽ Ν. 2. 238. χαρίεντα 
δ᾽ Ν. 8. 12. καματωδέων δὲ ΝΝ. 8. 1717. 

ποτίφορον δὲ Ν. 8. 31. συγγενεῖ δέ Ν. 8. 

40. ξανθὸς δ᾽ Ν. 8. 43. κραγέται δὲ Ν. 8. 
82. τυφλὸν δ᾽ Ν. 7. 38. ποτίφορος δ᾽ Ν. 

Ἴ. θ8. ἀγαπατὰ δὲ Ν. 8. 4. μέγιστον δ᾽ 
Ν. 8. 28. χρυσέων δ᾽ Ν. 8. 27. κενεᾶν δ᾽ 

Ν. 8. 48. θεσπεσία δ᾽ “Ν. 9. 7. κρέσσων δὲ 
Ν, 9. 16. ἀργυρέαισι δὲ Ν. 9. δ1. ὕπατον 

δ᾽ Ν. 10. 82. λαιψηροῖς δὲ Ν. 10. 68. 
“τόνδε δ᾽ "Ν. 10. 80. ἀπροσίκτων δ᾽ Ν. 

11. 48. μυρίαι δ᾽ 1. 6. 22. ἀδεῖα δ᾽ Ι. 6. δ0. 
ἀμνάμονες δὲ 1. 7. 17. θνατᾶς δ᾽ ἔτ. 61. δ. 

σειρῆνα δὲ Παρθ. 2. 13. πιστὰ δ’ Παρθ. 2. 

38. ἀκλεὴς δ᾽ (οπι. οοὐά.: ΞῃρΡ. ΒοςςκΚἈ) 
ἔτ. 1050. 8. εἰ δὲ Ο. 2. δ6, Ο. 6. 77, 

Ο. 8. δ4. οἷον δ᾽ Ο. 9. 89. εἰ δὲ Ο. 11. 2, 
Ο. 18. 10ῦ, Ρ. 8. 110. ὄὅσσα δὲ Ν, 2. 17. 

εἰ δ᾽ Ν. 4.18, Ν, 7.11, Ν, 7. 86, Ν. 7. 89, 
Ι. 1. 41,1. δ. 22. τὰ δ᾽ Ν. 4. 91. οἷοι δ᾽ 
1. 9. 6. εἰ δέ τις Πα. 2. 31. οἷσι δὲ (ΒοεοκὮ: 

γὰρ ἂν οοἀά.) ἔτ. 138. 1. ἐμὲ δὲ Ο. 1. 
100. τὶν δὲ Ο. δ. 7. ὔμμιν δὲ Ο. 18. 14. 
τὺ δὲ Ρ. 2. δ7. τὶν δὲ Ρ. 4. 270. σὲ δ᾽ Ρ.ὅ. 14. 
σεῦ δ’ Ν. 1. 86. ἐγὼ δὲ Ν. 8. 11. τὺ δ᾽ 
Ν. δ. 41. ἐγὼ δ᾽ 1. 6. 10. τὺ δέ 1. 7. 81. 
τὶν δὲ Πα. 3. 18. ἐμοὶ δ᾽ Πα. 4. δ2. ὁ δ᾽ 
Ο. 7. 10. τὰ δ’ Ο. 18. 101. Ο. 13. 106. ὁ 
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δὲ Ρ. 1. 8. οἱ δ᾽ Ρ. 4. 138. τῶν δ᾽ Ρ, 4. 

2771. τὸν δὲ Ρ. 9. 38. ὁ δὲ Ρ.9.107. “ταὶ δ᾽" 

Ῥ, 9. θ2. τὰ δ᾽ Ν. 9. 42. τοὶ δ᾽ Ν. 10. 66, 
1. 8. 46. ἁ δὲ ἐς. 130. 6. τὸ δὲ Ο. 1. 98, 

Ο. 9. 651. αἱ δὲ Ο. 7. 80. τὸ δὲ Ο. 10. δὅ. ὁ 

δὲ Ρ, 1. 86. τὸ δὲ Ρ. 1. 99. τὸν δὲ Ῥ. 2. 40 

Ρ. 8. 108. ἁ δὲ Ρ. 8. 114. τὸν δὲ Ρ. 4. 184. 

ὁ δ᾽ Ρ. 6. 60. τὸ δ᾽ Ρ. δ. 8δ. ὁ δὲ Ρ. 9. 28. 

τῶν δ᾽ Ρ. 10. 19. αἱ δὲ Ν. 4. 2. ὁ δὲ Ν. 7. 

67 τὸ δὲ 1. 7. 47. τὰν δὲ Πα. 1. 9. ὁ δὲ Πα. 

2. θ6. τὸ δὲ Πα. 4. 32. ἐν δὲ Ο. 7. δ,0. 

ἡ. 43. ἄτερ δ᾽ Ο. 9. 44. ἐν δὲ Ο. 18. 22,0. 

18. 40. σὺν δ᾽ Ῥ. 1. 81. ἐν δ᾽ Ῥ. 2. 41. ἐκ δ’ 
Ῥ. ἃ. 40. “ἐν δὲ᾽᾿ Ῥ. 4. 88. ἐς δ᾽ Ρ. 4. 188. 

σὺν δ᾽ Ρ. 4. 221. ἐν δὲ Ρ. 4. 291. σὺν δ᾽ 
Ρ. 9. 116. ἐν δ’ Ρ. 10. 11. ἐκ δὲ Ν. 10. 44. 

ἂν δ᾽ ἔτ. 884. 7, ἔτ. 119. 1. σὺν δ᾽ ἐτ. 122. 

9. πρὸς δ᾽ ἔτ. 128. 6. οὕτω δὲ Ο. 2. 83ὅ. 

ἠὺ δὲ Ο. δ. 1θ. ἄλλοτε δ᾽ Ο. 7. 11. ἀπά- 

τερθε δ᾽ Ο. 7. 74. μάλα δὲ Ο. 10. 87. νῦν 
δ᾽ Ο. 13. 104. οὕτω δ᾽ Ρ. 1. δ6. εὖ δ’ 
Ῥ. 1. 99. ἁμᾷ δ᾽ Ρ. 8. 80. τάχα δ᾽ Ρ. 4. 88. 

αἶψα δ᾽ Ρ. 4. 138. ἀκᾷ δ' Ρ. 4. 168. 
τάχα δὲ Ῥ. 4. 171. ἄτερθε δὲ Ῥ. δ. 96. 

οὕτω δὲ Ρ. 8. 98. “νῦν δ᾽" Ρ. 9. δδ. 
οὕτω δ᾽ Ρ. 9. 117. ταχὺ δ᾽ Ρ. 10. δ1. 

θαμὰ δ᾽ Ν. 1. 22. μάλα δ’ Ν. 7. 10. ἅμα 

δ᾽ ἔτ. 14. ἔνθεν δὲ ἔτ. 119. 2. ταχέως δ᾽ 
τ. 169. 24. Ρ. ἰῃ δηυπιοσδέοη, πᾶγζα- 

Ὥσοπ, 5: πιτ,. ὁ δ᾽ -- ἐμὲ δ᾽ --- κράτει 
δὲ --- Ο. 1. 13---8. ἔργα δὲ --- ἦν δὲ --- 

δαέντι δὲ καὶ --- φαντὶ δ᾽ ---ἰ, ἀλμυροῖς 

δ᾽ --, ἀπεόντος δ᾽ --- Ο. 7. δ2---8. 

γλαυκοὶ δὲ ---, οἱ δύο μὲν ---, αὖθι δ᾽ --. 

εἷς δ’ --- ἕννεπε δ᾽ --- Ο. 8. 31---41. ἔχεν 
δὲ ---, μάτρωος δὲ -- πόλιν δ᾽ --α.- ἀφί- 

κοντο δὲ ---- υἱὸν δὲ --- Ο. 9. θ1---3. τὰ 

δὲ --. σύνδικος δ᾽ ---- τὸ δὲ ---- πολλοὶ 

δὲ --. ἄνευ δὲ --- Ο. 9. 94---103. τράπε 
δὲ ---- πύκτας δ᾽ --- θάξαις δὲ «--. 

ἄπονον δ’ --.- ἀγῶνα δ’ “--, πέφνε 
δ᾽ ---- λόχμαισι δὲ --- Ο. 10. 16δ--.-80. 

ἀνὰ δ᾽ ---- παρκείμενον δὲ ---- ἐνυπνίῳ 
δ᾽ ---. τελεῖ δὲ ---- ἀναβαὶς δ᾽ ---.- σὺν 

δὲ --- Ο. 18. 72---817. "δώδεκα δὲ «---. 
τουτάκι δ᾽ --. φιλίων δ᾽ ---- φάτο δ’ ---. 

γίνωσκε δ᾽ ---.- ἂν δ᾽ ---΄ Ῥ. 4. 28---84. 

δέ 

ἐσσύμενοι δ᾽ ---- τῶν δ᾽ ---- πραὺν δ᾽ -- 

Ρ. 4. 186δ---θ. ἐπεὶ δ᾽ “---. ἐκ νεφέων δὲ ---. 

λαμπραὶ δ᾽ --. ἀμπνοὰάν δ᾽ --. κάρυξε 

δ᾽ --.- εἰρεσία δ᾽ ---- σὺν Νότον δ’ “--. 
φοίνισσα δὲ ---- ἐς δὲ κίνδυνον -- Ρ. 4. 

191---207. πῦρ δὲ ---- σπασσάμενος δ’ ---.- 

ἴυξεν δ᾽ ---.- πρὸς δ᾽ --- αὐτίκα δ᾽ «--. 
ἔλπετο δ᾽ --- Ῥ- 4. 288ὃ---48. ὁ δ’ --. 

Μεσσανίου δὲ ---- χαμαιπετὲς δ᾽ «“--. 
αὐτοῦ μένων δ᾽ --- Ῥ. 6. 838---8. κέρδος 
δὲ --- βία δὲ ---. δμᾶθεν δὲ ---. ἔπεσε ---. 
τελέαν δ᾽ --- Ρ, 8. 18---24. Μοῖσα δ᾽ ---. 
παντᾷ δὲ ---.- νόσοι δ᾽ ---- πόνων δὲ ---. 

θρασείᾳ δὲ ----. ἁγεῖτο δ᾽ --- Ῥ, 10. 837---48. 
ἔσταν δ᾽ ---. λέλογχε δὲ ---. τέχναι δ᾽ --. 

χρὴ δ᾽ --- Ν. 1. 19---26. ταχὺ δὲ ---. ἐν 
χερὶ δ’ --.- ἔστα δὲ ---- παλίγγλωσσον 

δέ ---. γείτονα δ᾽ ---. ὁ δέ --- Ν. 1. 61--ΑἸ. 
ἐν δ᾽ --.- Θέτις δὲ ---- Νεοπτόλεμος δ᾽ --. 

Παλίον δὲ ---. τὰ Δαιδάλον δὲ ---. ἄλαλκε 
δὲ ---. πῦρ δὲ ---. εἶδεν δ’ --- Ν. 4. 49---66. 
πρόφρων δὲ ---- ἐν δὲ ---. αἱ δὲ ---- ψεύσταν 
δὲ ---. τὸ δ᾽ ---. τοῖο δ᾽ ---. εὐθὺς δ᾽ ---- ὁ 

δ᾽ -- Ν. δ. 22---834. ὁ δ’ --- Μολοσσίᾳ 
δ᾽ --- ᾧᾧχετο δὲ «---. βάρυνθεν δὲ -“---. 

ἐχρῆν δέ --- Ν. 7. 860.---44. νεαρὰ δ᾽ ---. 
ὄψον δὲ ---.-. ἅπτεται δ᾽ ---. χειρόνεσσι 
δ᾽ --. Ν. 8. 20---ῶὦ. πατρὶ δ᾽ --- [ἔεγπε: 

τ᾽ οοἀά.) θρέψε δ᾽ --. ὁ δ᾽ -- Ν. 10. 

19.-.-8. Ζεὺς δ᾽ --. ἅμα δ᾽ --. χαλεπὰ 
δ᾽ ---- ταχέως δ᾽ --- Ν. 10. 71---8. Ζεῦ, 
μεγάλαι δ᾽ ---.- ζώει δὲ ---. πλαγίαις δὲ ---. 

εὐκλέων δ᾽ ---- ἔστι δὲ ---- τὰ δὲ --. 
ἀνδρῶν δ᾽ --- 1. 8. 4---18. εἷλε δὲ --. 
“πέφνεν δὲ ---, σφετέρας δ᾽ ---Ἰ. 6. 81--ἃ. 
ἐν δὲ ---, ἄγγελλε δὲ ---- νῦν δ᾽ αὖ -- 
Πα. 2. 78---80. νέφεσσι δ᾽ ---. περὶ δ᾽ --. 
ἐπεὶ δ᾽ --- Πα. 0. 98---8. ἔλαμψαν δ᾽ --. 
τελέσαι δ᾽ ---. ἐφθέγξαντο δ᾽ --- Πα. 12. 

14--9. ῥίμφα δ᾽ ---. ὁ δὲ ---. ἐμὲ δ᾽ -- Ν. 
2. 19---283. τιμαὶ δὲ ---. παντὶ δ᾽’ ---. ὁ δὲ ----. 

φιλέων δ᾽ --- Παρθ. 1. 1---11. πολλὰ δ᾽ --. 

τέλος δ᾽ ---- αἰὼν δὲ --- ἔτ. 111, ὃ--ῦ. ἐν 
δ᾽ ---, παρὰ ναὺν δὲ ---- κάπρῳ δὲ --- ἴτ. 

284. 2. ςοηπροοῦηρ ἱτηροεγαῖῖνο. δί- 

δοι φωνάν, ἀνὰ δ᾽ Ἰστία τεῖνον ---, πύκταν 

τέ νιν καὶ παγκρατίου φθέγξαι ἑλεῖν --- 
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ἀρετάν, προθύροισιν δ᾽ ΑἸακοῦ ἀνθέων 
ποιάεντα φέρε στεφανώματα (ἾΝΥῚ]. : φέρειν 

ςοὐά.) Ν. δ. δ1--. ς. οσοπηοοξίης 

βυθοτγαϊπαῖς οἴαυδαβ. ὅτε --- σύτο --, 

κράτει δὲ προσέμειξε Ο. 1. 22. φιάλαν 
ὡς εἴ τις --- δωρήσεται ---, ἐν δὲ --- θῆκε 

Ο. ἡ. δ. ἀνίκ᾽ --- ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδε 
δέ μιν (Ηεγλαμη: τε οοἀά.) Ο. 9. 81. 

ἕλπομαι μὴ --- βαλεῖν ἔξω ---, μακρὰ δὲ 

ῥίψαις ἀμεύσασθ᾽ ἀντίους "Ρ. 1. 46. ἀλλ᾽ 

ἐπεὶ τείχει θέσαν ---, σέλας δ᾽ ἀμφέδραμεν 
Ρ. 8. 39. ὁπόθ᾽ '᾿Αρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν, 

ὁ δὲ Νηρέος εὐβούλον Θέτιν παῖδα Ρ. 8. 

92. ὄφρα --- ἀφέλοιτ᾽ αἰδῶ, ποθεινὰ δ᾽ 
“Ἑλλὰς δονέοι Ῥ. 4. 218, εἰ γάρ τις --- 
ἐξερείψειεν --- αἰσχύνοι δὲ Ρ. 4. 264. 

διαγγέλοισ᾽, ὅτι --- νίκη --- ἐκ δὲ Κρόνον ---- 

Αἰακίδας ἐγέραιρεν Ν. δ. 7. εἰ δὲ --- μάρνα- 
σαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι 

ἴσον Ν. 10. 86. εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦ- 

τον --- ἄλλοισι δ᾽ ἐμπίπτων γελᾷ 1. 1. 608. 

ἢ Δωρίδ᾽ ἀποικίαν οὕνεκεν ὀρθῷ ἔστασας 
ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων, ἕλον δ’ ᾿Αμύκ- 
λας Ι. 7. 14. τέρας, ἄν τε βροτοὶ Δᾶλον 

κικλήσκοισιν, μάκαρες δ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ --- 

χθονὸς ἄστρον (τ. 38ς. ὅ. ἀνίκ᾽ --- οἶχον- 
ταὶ μέριμναι --- πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσοιο 

πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν ἐγ. 124. 6. 

ἃ. ςοπηπεςπβρ Ρατί8 οὗ βδεπίεποοβ, ἴσαις 

δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ᾽ ἁμέραις Ο. 2. 62. 

μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν, 

τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοὰν Ο. 8. 7. ἐρέω 
ταύταν χάριν, τὰν δ᾽ ἔπειτ’ Ο. 8. δ8. 

Ἄργει τ᾽ ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν παῖς δ᾽ ἐν 
᾿Αθάναις Ο. 9. 88. πόλλ᾽ ἄνω, τὰ δ'αὖ 

κάτω Ο. 12. 6. οἶκον ἥμερον ἀστοῖς ξένοισι 
δὲ θεράποντα (ν. 1. τε) Ο. 18, 8. ἐν ᾿Αθά- 

ναῖσι τρία ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε 
κἀλλιστ᾽ ἀμφὶ κόμαις, 'Ελλώτια δ᾽ ἑπτάκις 

Ο. 138. 40. Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς --- δοιοὶ δ᾽ 

ὑψιχαῖται ἀνέρες Ρ. 4. 172. κεῖνος γὰρ ἐν 
παισὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς Ρ. 4. 

282, βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις, 

τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν --ὀ ῳὕὗπνον 
ἀναλίσκοισα Ῥ. 9. 28. “᾿θήσονταί τέ νιν 

ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἀγνὸν ᾿Απόλλων᾽ -“--- 

᾿Αγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ᾽ ᾿Αρισταῖον 

δέ 

καλεῖν᾽᾽ Ῥι 9. 06. ἑξέτης τὸ πρῶτον, 

ὅλον δ᾽ ἔπειτ᾽ ἂν χρόνον Ν. 8. 49. πεν- 

τάκις ᾿Ισθμοῖ στεφανωσάμενος Νεμέᾳ δὲ 
τρεῖς Ν. 6. 30. χρυσὸν εὔχονται, πεδίον 
δ᾽ ἕτεροι ἀπέραντον Ν. 8. 87. αἰνέων 
αἰνητά, μομφὰν δ᾽ ἐπισπείρων ἀλιτροῖς 

Ν. 8. 89. μορφὰν βραχύς, ψνχὰν δ᾽ 
ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ’ ἀνὴρ Ι. 

4. 88. τὶν δ᾽ ἐν ̓ Ισθμῷ διπλόα θάλλοισ᾽ 

ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ 
ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου 1. δ. 18. 
ἄραντο γὰρ νίκας --- τρεῖς ἀπ᾽ ᾿Ισθμοῦ 

τὰς δ᾽ ἀπ’ εὐφύλλον Νεμέας 1. θ. θ1]. 
εἴπερ τριῶν ᾿Ισθμίο). Νεμζ(έγαζι δ)ὲ 
δυ[οἷν (ϑυρρ. ΓΌΡΕΙ ς Σ.) τ. θα. ἢ. ὃς 

ἀνα[ίνετο] αὐταρχεῖν, πολίων δ᾽ ἑκατὸν 
πεδεχεῖν Πα. 4. 37, 5ἰ τα] ατγ, ΘΟ 8 

ϑυροτγάϊπαϊε ἐπεπίανοβ, Ο. 18. 80, Ν. 7. 
4θ, Ν. 9. 31. νίκαις, αἷς ἐν ἀιόνεσσιν 

᾽Ογχηϊ[στοῦ κλυ]τᾶς, ταῖς δὲ ναὸν ᾿Ιτω- 

νίας [---Ἰ] --- ἐκόσμηθεν Παρθ. 2. 47. θεῷ 

δὲ δύνατον --- ὄρσαι φάος, κελαινεφέι δὲ 
σκότει καλύψαι ἔτ. 1080. 8. ἐττορυ δεῖν 

ςοοταϊπαῶπε: τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν 

ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ, 
μῆτιν δ᾽ ἀλώπηξ 1. 4. θὅ. «.- ἰη 

Δηδρἤοτσα. ἴσαις δὲ --ο, ἴσαις δ᾽ Ο. 2. 

62. ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδεν δὲ (Ηοττηδπη: 

τε ςοἀὰ.) Ο. 9. 82. πέφνε Κτέατον ἀμύ- 
μονα, πέφνε δ᾽ Εὔρυτον Ο. 10. 28. ἔστιν ---. 
ἔστιν δ᾽ Ο. 11. 2. ἐν δὲ Μοῖσ᾽ ἀδύπνοος, 

ἐν δ᾽ Ἄρης ἀνϑεῖ Ο. 18. 22, τίς γὰρ 
ἀρχά -- τίς δὲ κίνδυνος Ρ. 4. 71. τὺ γὰρ---. 
τὺ δ᾽ Ρ. 8. 8. τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες 

ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ 

ξένων Ῥ. 9. 108. εἴ. πολλὰ μὲν --- πολλὰ 
δὲ Ρ. 9. 128---ὃ. Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἷμα, σέο 
δ᾽ ἀγών Ν. 8. θὅ. --- μαχατὰν αἰνέων 
Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ “ἕκτορα Ι. 7. 
82, χρὴ δ᾽ --- χρὴ δ᾽ 1. 8. 16. κλεινὸς 
Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς 
Αἴγινα 1. 9. 1. “ἔα, φρήν, κυπάρισσον, 
ἕα δὲ νομὸν Περιδάιον'"' Πα. 4. δ1. οἱ. 
Πα. 4. 28. ἐν δὲ ---. ἐν δὲ ---. ἐν δ’ Δ. 2. 
10---1ῦ. ἔ. ἱπτεοάυςίῃ! Ῥαγοπίπ 8.8. 

ὁ δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος τοῦτο πράσσων 
μὴ κάμοι Ο. 8. 28. ἧκεν δὲ Μιδέαθεν 
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στρατὸν ἐλαύνων Ο. 10. 6. ἄγει δὲ 
χάρις Ρ. ὃ. 17. χόλος δ᾽ οὐκ ἁλίθιος γίνεται 

παίδων Διός Ρ. 8. 11. “αἰσίαν δ᾽ Ρ. 4. 28. 
μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς, ἁγεῖτο δ᾽ 

᾿Αθάνα, ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον Ρ. 10. 

40. ἐκ δὲ τελευτάσει νιν ἦτοι σάμερον 
δαίμων, τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν, 

ἀλλ᾽ ἔσται (Ττῖς].: γε οοὐά.) Ῥ. 12. 80. 
ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, ἑπτὰ δ᾽ ἐν 

Νεμέᾳ, τὰ δ᾽ οἴκοι μάσσον᾽ ἀριθμοῦ, 
Διὸς ἀγῶνι Ν. 2. 28. κιρναμένα δ᾽ ἕερσ᾽ 
ἀμφέπει Ν', 8. 18. ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις 
κεῖται Ν. 7. 84. γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων 

λιμὸν αἰανῆ τέταται Ι. 1. 49. χρὴ δὲ πᾶν 
ἕρδοντ᾽ ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν 1. 4. 48. 
δ: α. ἱπιγοάυςΐπρ ᾳφυςϑοη. θανεῖν δ᾽ 

οἷσιν ἀνάγκα, τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας --- 

ἕψοι μάταν; Ο. 1. 82, εἰ δ’ εἴη μὲν ᾿Ολυμ- 
πιονίκας ---, τίνα κεν φύγοι ὕμνον; Ο. 8. 

4. κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο κερδάλεον 

τελέθει; Ρ. 2. 78. τίς δὲ κίνδυνος; Τ. 4. 71. 
τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις; Ρ. 8. 96. “τίς νιν 

ἀνθρώπων τέκεν; ποίας δ᾽ ἀποσπασθεῖσα 

φύτλας᾽᾽ Ῥ. 9. 8338. “κούρας δ᾽ ὁπόθεν 
γενεὰν ἐξερωτᾷς;" Ρ. 9. 48. πολέμοιο δὲ 
σᾶμα φέρεις τινός; Πα. ὃ. 18. β. 

ξο! ον πρ 4ιυσβεοηϑβ. τίς ---- βασιλέα 

δίδυμον ἐπέθηκ᾽; ἐν δὲ Μοῖσ᾽ ἀδύπνοος 
Ο. 13. 22. “ποίας δ᾽ ἀποσπασθεῖσα φύτ- 
λας --; γεύεται δ’ ἀλκᾶς" Ρ. ὃ. 80. 

ἔννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις 

ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον Ῥ. 11. 86. 
Ὑ. ἴπ ηφυοϑέοηβ, νατίεαὰ υὐἱῃ ἀδυπαοίοῃ. 

τίνα θεόν, τίν ἥρωα, τίνα δ᾽ ἄνδρα κε- 
λαδήσομεν; Ο. 2. 3. εἴ. βασιλεύς, πραὺς 

ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ 

θαυμαστὸς πατήρ Ῥ. 8. 7]. Β. ὙΒοτα 

δέ τερίασεβ ἂπ ἐχρεοϊεὰ γάρ. χαλκέοισι 
δ᾽ ἐν ἔντεσι (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) Ο. 4. 33, 

ἐκ Λυκίας δὲ (ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.) Ο. 18. ὁ0. 
Πυθιάδος δ’ ΡῬ. 1. 332. ἔστι δὲ }», 8. 21. 
βαρὺ δέ σφιν νεῖκος Ν'. 0. δὅ0. φλέγεται δ᾽ 

Ν. 10. 2. ἐκ δὲ Ν. 11. 19. Τῆς Σ αἷβο 

ςουησπιοπὶ ἀντὶ τοῦ γάρ: Ο. 2. 68,0. 6.8, Ρ. 3, 
12, Ὀυὲ δέ οἰΐση οοπέαίπβ ἃ ποίίοῃ οἱ οχ- 

ΡῬἰδηδίϊοη. δ. ᾿ηϊτοάιποϊηρ ἂἃπ ἃρρο- 

βἰῖνα φῬΉταβα. ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι 

δέ 

ἕκ τ᾽ Ἄργεος, ἔκ τε Θηβᾶν, οἵ δ᾽ ᾿Αρκάδες 
οἵ δὲ καὶ Πισᾶται Ο. 9. 68. 

3. ἀροάοίϊο. εἰ δ᾽ ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, 

κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος, νῦν 

δὲ -- Θήρων -- ἅπτεται Ἡρακλέος 

σταλᾶν (ν. Ι. γε) Ο. 8. 48. [δ᾽ σοάά.: ἀεὶ. 

ἙἘτ. ϑοϊδ πιὰ 5ες. Σ, Ῥ. 11. δθ.] 

4. ψΏοτα δέ ἀοοβ ποῖ οσουργΥ ϑβεοοπά 

Ῥοβίοπ ἱπ (ἢ ϑεπΐοπος. α. (ο]] ον πα 

ἃ νοοδνο. υἱὲ Ταντάλον, σὲ δ᾽ Ο.1. 86. 
᾿Αγησία, τὶν δ᾽ Ο. 6. 12. δέσποτα πον- 
τόμεδον, εὐθὺν δὲ πλόον Ο. 0. 108. 

Τιμόσθενες, ὕμμε δὲ Ο. 8. 1δ. Ζεῦ τέλει᾽, 

αἰεὶ δὲ Ρ. 1. 61. ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστον, 

σὲ δ’ Ρ. 4. 69. ᾿Αλεξιβιάδα, σὲ δ᾽ Ρ. δ, 46. 
ὦναξ, ἑκόντι δ᾽ εὔχομαι νόῳ Ῥ. 8. 67. 
"Απολλον, γλυκὺ δ᾽ Ρ. 10. 10. Μοῖσα, 
τὸ δὲ τεὸν Ρ. 11. 41. ᾿Αγησιδάμον παῖ, 

σέο δ᾽ Ν. 1. 29. ὦ Τιμόδημε, σὲ δ᾽ Ν. 2, 14. 

Θεαρίων, τὶν δ᾽ Ν. 7. 88. ὦ μάκαρ, τὶν δ᾽ 
Ν. 7. 96. ὦ Μέγα, τὸ δ᾽ Ν. 8. 44. Ζεῦ, 
μεγάλαι δ᾽ 1. 8. 4. βΒ. ({οἸϊοννίης 8 
Ῥγορ. πρὸς εὐάνθεμον δ᾽ ὅτε φνὰν Ο. 

1. 617. ἐπ᾿ ἄλλοισι δ᾽ ἄλλοι (ἐπ᾽ οπι. ςοὐά.: 

ΒΌΡΡ. ῬγΖ.: αἰΐα «}) Ο. 1. 118. πρὸς 

Πιτάναν δὲ Ο. 6. 38. περὶ θνατῶν δ᾽ Ο. 0. 

ὅ0. ἀν᾽ ἵπποισι δὲ Ο. 10. 69. ἐκ θεοῦ δ’ 
Ο. 11. 10. ἐξ ὀνείρον δ᾽ Ο. 18. 60. ἀντὶ 

δελφίνων δ᾽ Ῥ. 4. 17. ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ 

Ρ. 4. 127. ἐξ ᾿Απόλλωνος δὲ Ῥ. 4. 170. 
ἐκ νεφέων δὲ Ῥ. 4. 197. σὺν Νότον δ᾽ 
αὔραις Ῥ. 4, 808. ἐς Φᾶσιν δ’ Ῥ. 4. 311. 

ἀνὰ βωλακίας δ᾽ Ρ. 4. 228. κατὰ λαύρας 

δ᾽ Ρ, 8. 8ύ. ἐν χερὶ δ᾽ Ν. 1. δ2. ἐκ μιᾶς δὲ 

Ν, 6. 1. σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ Ν. 6. ὁ4. ἐκ 
πόνων δ᾽ Ν. 9. 44. ἐν λόγοις δ᾽ Ν. 11. 17. 

ἐν σχερῷ δ᾽ Ν. 11. 39. ἐν Κρίσᾳ δ᾽ 1. 2. 18. 

σὺν ’Ορσέᾳδε!. 4. 73. σὺν Χάρισιν δ᾽ 1. δ. 
531, ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων 1. 8. 6. “ἐν 

διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις" “1. 8. 44. σὺν 
θεῶν δέ νιν αἷσᾳ 1. 9. 1. ἐν χρόνῳ δ᾽ 

{τ. 380. ἐν ἔργμασιν δὲ ἐγ. 88. πρὸ πόνων 

δὲ Πα. 0. 90. Ὑ. ἰο]ονήπρ ἁτγίῖοὶο 
ΜΠ δα]., ραᾶτξ., ὑγορ., βἴτμπι. ὁ 

μέγας δὲ κίνδυνος Ο. 1. 81. ὁ νικῶν δ᾽ 

Ο. 1. 91. τὸ πόρσω δ᾽ Ο. 8. 44. τὸ δι- 
δάξασθαι δέ τοι Ο. 8. 89. αἱ δύο δ᾽ 



δεῖ 

ἀμπλακίαι Ῥ. ῶ. 80. τὸ πλοντεῖν δὲ Ῥ. 2. 

δ6. ἐν πάντα δὲ νόμον Ρ. 2. 86. ὁ Βάττου 
δ᾽ Ρ, ὅ. δδ. τὰ μακρὰ δ᾽ Ν. 4. 82. τᾷ 
Δαιδάλου δὲ (τε οοπὶ. ϑοἢγ.) Ν. 4. δ9. 

ταὐτὰ δὲ “Ν, 7. 104. ὁ πονήσαις δὲ 1. 1. 
40. Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δὲ 1. 1. 68. ὁ 
κινητὴρ δὲ γᾶς 1. 4. 19. τὰν Ψαλνχιαδᾶν 

δὲ πάτραν Ι. 6. 68. τὰ μακρὰ δ᾽ εἴ τις 1. 7. 48. 

τῷ παρέοντι δ᾽ ἔτ. 43. 4. ὁ ζαμενὴς δ᾽ ὁ 
χοροιτύπος ἔτ. 166. ἁ Μειδύλου δ᾽ τ. 
190. δ. ἰο]]ονίης ἔτνο ΕἸΡΒΘΈΌΟΔΙΥ 
οοπηρδοῖοα τνοτγᾶβ. φιλεῖ δὲ ---, μάλα 
φιλεῖ δὲ (ροβὲ μάλα ἀϊδείηχοττιπε ςοὐὰ.: 

οοΥτ. ΒεΥρκ) Ο. 2. 27. αὐτοῦ μένων δ᾽ ὁ 

θεῖος ἀνὴρ (ροδὲ αὐτοῦ ἀϊδαπχετιπε 

ςοὐὰ.: οσοττ. Ηεγηρ: δ᾽ ἀεὶ. ΒεγακΚ) Ρ. 6. 

88. τῶν νῦν δὲ (ὑγΖ.: τῶν δὲ νῦν οοἀά.) 

Ῥ. 6. 438. (οὐ πενθέων δ᾽) (βϑυρρ. Β]Δ85 Ἢ 

Ῥιαΐδτομο) Πα. 4. δ8. νηλεεῖ νοῷ δ᾽ ἔτ. 
1116. 4. ἴογ τηείσίςϑὶ οοηνεοπίοποον 

παῖδ᾽ ἐρατὸν δ᾽ ᾿Αρχεστράτου (δ᾽ 5ΞυρρΡ. 
Μοβοῇ.: οἵ. ςοἀά.) Ο. 10. 99. 

5. Ὀεριπηὲῃρ ἐταρπηοπῖβ, ἸυΒογο ἐϊβ νϑὶυθ 

ἐ8β Οὔβουτα. ἦτ. 8.1, 4τ. θ. ἃ. ἃ, ἔτ. 

3834. 3, ἔτ. 44, Πα. 2. 87, δ0, Πα. 18. 
14, Πα. 12. δ, Πα. 184. 18, Πα. 18ς. ὅ, 

Πα. 14. 381, 88, Πα. 16. 3, Πα. 20. 10, 
Πα. 21. 16, Πα. 21. 21, τ. θθα. 8, ἐτ, 
81, Δ. 4. 18, Δ. 4. 46, “τ. 74, (τ. 1084. 
1, Ὁ. 1, τ. 110, ἐς. 121, ἐσ. 124ς, ἔτ. 
177, [τ 179, ἔτ, 185, ἔτ. 816. 2, ἐς, 

2180. 4, ἔτ. 219, 227, 2838, 280, 237, 

200. 2, δ, Θρ. 4. 2, Θρ. 6. 7, ἔτ, 131, 
τ. 135, {τ. 168, ἐγ, 1606. 1, ἔτ. 169. 49, 
ἐς. 11771ς. 

δεῖ] ἱπηροσθ. ἐΐΦ ἐς μδοθςϑανν πρὸς Πι- 
τάναν δὲ πὰρ Εὐρώτα πόρον δεῖ σάμερον 

ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳ (ςΐ. χρή, ν. 27) Ο. 6. 28. 

δείδω] μαν “ὑπερφιάλου ἁἀγεμόνος 
δείσαντες ὕβριν᾽᾽ Ῥ. 4. 112. εὐθὺς δ᾽ 
ἀπανάνατο νύμφαν ξεινίου πατρὸς χόλον 

δείσαις (ες. Πηλεύς) Ν. δ. 84. ἄπιστά μοι 

δέδοικα καί Πα. 78. 48. 

δείκνῦθμι)} (δείκνυσι; δεικνύναι: ἐπιρέ. δείκ- 
νῦεν: δοῖ. (ἔγδειξεν, ἔδειξαν; δεῖξον; 

δείξαντος; δεῖξαι!) του, τπαῦῖδ ἀποῶη 

“καὶ Δαμαίῳ μιν θύων ταῦρον ἀργάεντα 
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δεῖμα] γεαν 
Ι 

' 

δεινός 

πατρὶ δεῖξον ()οἱπα ταῦρον “ἰὴ θύων, 
μιν “- χαλινόν ψἱξ δεῖξον) Ο. 18. 69. 

καὶ τάχα πείρατ᾽ ἀέθλων δείκνυεν πα- 

τρωίων Ῥ. 4. 220. ὁ χρυσὸς ἑψόμενος 

αὐγὰς ἔδειξεν ἁπάσας Ν. 4. 88. καὶ 
νεαρὰν ἔδειξαν σοφῶν στόματ᾽ ἀπείροισιν 

ἀρετὰν ᾿Αχιλέος (Ετ. Θομτιίὰ : νέ᾽ ἀνέδει- 
ξαν ςοἄ.} 1. 8. 42. καλῶν μὲν ὧν μοῖράν τε 

τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι 
ἔν. 42. δ. θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχὰν ἕκαστον 

ἐν πρᾶγος ἔτ. 1084. 1. ἀτὰρ εὐδόντεσσιν 
ἐν πολλοῖς ὀνείροις δείκνυσι τερπνῶν 

ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν (50. τὰς 
80.}} τ. 1310. 4. [1οἸ]οινεά ὈΚ ἐρεχος. 

ἰηΐ., ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι μαϑεῖν Πατρόκλον 
βιατὰν νόον (ἰ. 6. ὥστε μαθεῖν) Ο. 9. 174. 

Το] οινεα ὈΥ οχρίδηδίογυ οἴβυβο, δεῖξέν τε 

Κοιρανίδᾳ πᾶσαν τελευτὰν πράγματος, 

ὥς τ’ --- κοιτάξατο --- ὡς τε --- παῖς 

ἔπορεν Ο. 13. 78. [ἀὰῦ. ἀγλαίαν ἔδειξεν 
ἄπασαν (ςοἀά. οοπέγα τηεξ.: ἀεῖ. ἔδειξεν 

Βετακ, οἀὰ.: ἅπασαν ἐς] ὈγΖ.) Ρ. 6. 46.) 

κλέπτων δὲ θυμῷ δεῖμα 

Ῥ. 4. 9717. κεῖνόν γε καὶ βαρύκομποι 

λέοντες περὶ δείματι φύγον Ρ. ὅδ. δ8. ἀλλ᾽ 
ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν 

ἔπαυσε μέριμναν (Βοπεάίοϊυβ: παροιχο- 
μένων οοὐά., Π.)}1. 8. 11. δείματι σχόμεναι 

φύγον (βυρρ. [ωοὉ.}}) Πα. 20. 11. 

Δεῖνις) βοη οἱ Μερά8 οὐ Αἰξὶπϑ, οἱ τὰς οἶδη 

ΙΔεινομένειος] οὐ Θεϊποπιξηές 

Ομαπδαδὶ, Νουχσαπ νἱοΐος πῃ ἐῃς 5βιδάϊοπ 

Τασα. (ὕμνος) Δείνιος δισσῶν σταδίων 

καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμα Ν. 8. 

10. 

ὦ δΔει- 

νομένειε παῖ Ηἰετοῦ Ῥ. 2. 18. 

'Δεινομένης] α. ἰαἵπες οὗ Ηΐετοη, σεῖϊου, 
ῬοΙγζΖοῖοβ, ἘΠγαβυουοβ. παίδεσσιν 

ὕμνον Δεινομένεος τελέσαις Ρ. 1. 9. Ὅ. 

80η οἵ Ηἰοζοπ, συ]οῖ οἱ Αἰξπδ. Μοῖσα, 

καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι πίθεό μοι 

Ῥ, 1. δ8. 

δεινός] ἀγεαά {εἰ κεῖνο δ᾽ ᾿Αφαίστοιο κρουνοὺς 
ἑρπετὸν δεινοτάτους ἀναπέμπει Ρ. 1. 80, 
νεότατι μὲν ἀρήγει θράσος δεινῶν πολέμων 

Ρ,2.θ64. ἀκρὰνκαὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόν- 
τῶν Ν. 4. θά. φεῦγε γὰρ ᾿Αμφιαρῆ ποτε 



δεῖπνον 

θρασιιμήδεα καὶ δεινὰν στάσιν Ν. 9. 18. 
τι. βίπξ. ὑτο δάν., καὶ πάθον δεινὸν παλά- 

μαις ᾿Αφαρητίδαι Διός Ν. 10. 68. 

δεῖπνον] τ᾽ηηεαὐἱ΄͵ ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα 
παρέχων (80. Σίσυφος) Ο. 1. 39. “ξείνοις --- 
δεῖπν᾽ ἐπαγγέλλοντι᾽" Ρ. 4. 31. ἐφίλησεν --- 
οὔτε δείπνων --- μεθ᾽ ἑταιρᾶν τέρψιας 
Ρ. 9. 19. ἔνθα μοι ἁρμόδιον δεῖπνον 

κεκόσμηται Ν. 1, 22. δείπνον δὲ λήγον- 
τος, γλυκὺ τρωγάλιον ἃ τείογοεῃοε ἴο {86 
ΒΟ οα βυης αἰΐζεσ τπΠ6 τηφ8] ἔγ. 124. ο. 

ἐν δείπνοισι Λυδῶν ψαλμὸν ἀντίφθογγον 

ὑψηλᾶς ἀκούων πακτίδος ἐτ. 196. 2. 
δειρά] »"ομηἰαΐν- εἴδη ᾿Αρκαδίας ἀπὸ 

δειρᾶν Ο. 8. 21. Μαιναλίαισιν ἐν δειραῖς 
Ο. 9. δ9. 

δειράς] γίάρε οἱ με Ιϑέμπιυβ οὐ Κουπέμ. 
(πεῖ, ἸΟῸΡ οὐ δοῦν. 2. 7: οορῖτα 

Βοδυϊζα, 9. Ε. 90,6) καὶ Κορίνθου 

δειράδ᾽ ἐποψόμενος δαιτικλυτάν Ο. 8. δ2. 
καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων --- 

καὶ τὰν ἁλιερκέα ᾿Ισϑμοῦ δειράδ᾽ 1. 1. 10. 
δέκα) ἐεη τρεῖς δὲ καὶ δέκ᾽ ἄνδρας ὀλέσαις 

Ο. 1. 19. πέφνε δὲ τρεῖς καὶ δέκ᾽ ἄνδρας, 
τετράτῳ δ᾽ αὐτὸς ἐπεδάϑη ἐς. 1886. 

δέκατος} ἐεδ ἑἕβδόμᾳ καὶ σὺν δεκάτᾳ 
γενεᾷ Ῥ. 4. 10. 

δέκομαι) (δέκεται, -ονται; δέκευ; δεκομένα: 
ας, δέξεται: ἱπιρί. ἔδεκτο, δέκετο οοπὶ.: 

δογ. δέξατί(ο), (ἐ)δέξαντί(ο) ; δέξαιτο; δέξαι, 

δέξασθε; δεξαμένῳ, -ον, οἱ, -αμένα: ρὲ. 

δέδεκται; δέδεξαι ἔτωρν.: δέγμενος) α. 
ἀοερί "ἄγε φίλτρον τόδ᾽ ἵππειον δέ- 

κευ (Ὀγ2.: δέχευ οοἀὰά.) Ο. 18. 68. ἔδνα 

τε δέξαντο Ῥ. 8. 96. ᾿᾿δέξατο βώλακα 

δαιμονίαν᾽᾽ Ρ. 4. 87. σπέρμ’ --- ὑμετέρας 
ἀκτῖνος ὄλβον δέξατο μοιρίδιον ἅμαρ ἣ 
νύκτες Ῥ. 4. δδδ. πολλὰ δὲ πρόσθεν 

πτερὰ δέξατο νικᾶν Ῥ. 9. 126. δεξάμενον 

θαλερὰν ἬἭβαν ἄκοιτιν (ες. Ἡρακλέα) 
Ν. 1. 711. Μελίσσῳ --- ἐν βάσσαισιν 
᾿Ισϑμοῦ δεξαμένῳ στεφάνους 1. 8. 1]. 

ἀοιδᾶν ῥόθια δεκομένα κατερεῖς (8Ξς. Αἴγινα) 
Πα. Θ. 129. 68Ρ. ς. δος. ἃ ἀαΐ,, σεοορὲ 

δοπιοίδέηρ ἤγονι ϑοριδοτια: δέξαι δὲ οἱ στε- 

φάνων ἐγκώμιον τεθμόν Ο. 18. 29. γαῖαν 
διδόντι ξείνια πρῴραθϑεν Εὔφαμος καταβαὶς 

δέκομαι 

δέξατ᾽"" Ρ. 4. 28. "Ησυχία, --- Πυθιόνικον 
τιμὰν ᾿Αριστομένει δέκευ Ῥ. 8. ὅ. αἰτέω 

σε, --- ὦ ἄνα, ἵλαος ἀθανάτων ἀνδρῶν τε 
σὺν εὐμενίᾳ δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ 

Πυθῶνος εὐδόξῳ ΜΙίδᾳ αὐτόν τέ νιν 
Ῥ. 12, δ. ὦ Ζεῦ, τὶν ἄωτον δεξάμενοι 

στεφάνων (8... ἡμεῖς) 1. 6. 4. οἷσι δὲ 

Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ πένθεος δέξεται 
τσ. 138. ὃ. Ρ. δἰζονηδ 68. ἡ πιοάδὶ] 

ἀδῖᾶνς οὐ σύν σα. ἀεί. ἔνϑα Λατοῦς 

ἱἵἱπποσόα θυγάτηρ δέξατ᾽ ἐλθόντ᾽ '᾿Αρκα- 
δίας ἀπὸ δειρᾶν (οἴ. Ῥενογουχ, Κα. Μ., 

1966, 2894.) Ο. 8. 27. Κρόνον παῖ, --- 
Οὐλυμπιονίκαν δέξαι (δέκεν Ὀγ2.) Ο. 4. 9. 

᾿ωὠκεανοῦ θύγατερ, -- ἀπήνας δέκεν 

Ψαύμιός τε δῶρα Ο. ὅδ. 8. σὺν δὲ φιλο- 
φροσύναις εὐηράτοις ᾿Αγησία δέξαιτο 
κῶμον Ο. 6. 98. ἀλλ’ ὦ Πίσας ---- ἄλσος, 

τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέξαι 

Ο. 8. 10. οὐδέ μιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι 
κοινανίαν μαλθακὰν παίδων ὀάροισι δέ- 

κονται (ΒοςοΚΆ: δέχονται ςοἀά.) Ρ. 1. 

98. μειλιχίοισι λόγοις αὐτοὺς ᾿Ιάσων 

δέγμενος Ρ. 4. 128. δέδεξαι τόνδε κῶμον 
ἀνέρων Ῥ. ὅ. 82. τὸ δ᾽ ἐλάσιττπτον ἔθνος 

ἐνδυκέως δέκονται θυσίαισιν ἄνδρες οἰἶχ- 
νέοντές σφε δωροφόροι (οη ἐδ ἴοῃβεΕ, ν. 
Ἑὔδτοσ, ὑπεοσβυσδυηροη, 984) Ῥὶ δ. 860. 

εὐμενεῖ νόῳ ξενάρκειον ἔδεκτο Κίρραϑεν 
ἐστεφανωμένον υἱὸν (3Ξς. ᾿Απόλλων) Ρ. 8. 

19. “νῦν δ᾽ εὐρυλείμων πότνιά σοι Λιβύα 

δέξεται εὐκλέα νύμφαν δώμασιν ἐν χρυ- 
σέοις᾽" Ῥ. 9. 66. Κυράναν’ ἅ νιν εὔφρων 

δέξεται Ῥ. 9. 78. δέξαιτο δ’ Αἰακιδᾶν 
ἠύπυργον ἔδος (Ξς. αὐτόν) Ν. 4. 11. 

ἔνθα μιν εὔφρονες ἷλαι σὺν καλάμοιο βοᾷ 

θεὸν δέκονται Ν. ὅ. 838. “Ἑστία, --- εὖ μὲν 
᾿Αρισταγόραν δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον 
Ν. 21. 8. ἄρουραν ἅ νιν ἐρειδόμενον 

ναναγίαις ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς ἐν κρυοέσσᾳ 
δέξατο σνντυχίᾳ 1. 1. 88. τοίαισιν ὀργαῖς 
εὔχεται ἀντιάσαις ᾿Αίδαν γῆράς τε δέ- 
ξασθαι πολιὸν ὁ Κλεονίκου παῖς 1. θ. 18. 
χρυσῷ μεσονύκτιον νείφοντα δεξαμένα 

τὸν φέρτατον θεῶν (55. Θήβα) 1. 7. ὅδ. 

ἐπεί νιν ᾿Αλκαθόου τ᾽ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν 
᾿Επιδαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίν (Ηετ- 



(δέλτος) 

ΤΑΔΏΩ: πρὶν ἔδεκτο οοἀά.: πρὶν ἔδεκτο 

νεότας Βετρκ) 1. 8. 68. Λατόος ἔνθα με 
παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε νόῳ θεράποντα 

ὑμέτερον κελαδεννᾷ σὺν μελιγάρυι παιᾶνος 
ἀγακλέος ὀμφᾷ Πα. δ. 46. σε, χρυσέα 
κλυτόμαντι Πυθοῖ, λίσσομαι --- ἐν ζαϑέᾳ 
μὲ δέξαι χρόνῳ ἀοίδιμον Πιερίδων προφά- 
ταν Πα. θΘ. δ.ἁ. τὸν δὲ (Πάγασον) ἐν 
Οὐλύμπῳ φάτναι Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκονται 
ὁδείεν Ο. 18. 93. πιεῖ., τίς γὰρ ἀρχὰ 

δέξατο ναυτιλίας; (Ξ.ϑ. αὐτούς δε(εϊ) 

Ρ, 4. 10. ς. ιυἱη ᾽Ολυμπίᾳ μὲν 

γὰρ αὐτὸς γέρας ἔδεκτο Ο. 2. 49. ἀπονέστε- 
ρον ἐσλοὶ δέκονται βίοτον Ο. 2. 68. 

στεφάνους ἐν ᾿Ολυμτίᾳ ἐπεὶ δέξαντο Ο. 6. 
21. ὕμνον --- τὸν ἐδέξαντ᾽ ἀμφ᾽ ἀρετᾷ 
Ρ. 1. 80. στέφανον ὕψιστον δέδεκται 
Ρ. 1. 100. ὅδ’ ἀνὴρ καταβολὰν ἱερῶν 

ἀγώνων νικαφορίας δέδεκται πρῶτον, 

Νεμεαίον ἐν πολυυμνήτῳ Διὸς ἄλσει Ν. 2. 

4, εὐαγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεται 
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δέμας] (ῥ)ιγεῖεα!) ὕονηι, Πίριισε 

δεξιός 

Δελφῶν --- ἱστάμεναι χορὸν [ταχύ]ποδα 

παρθένοι Πα. 2. 98. Λατοίδαν θαμινὰ 
Δελφῶν κόραι χθονὸς ὀμφαλὸν παρὰ 

σκιάεντα μελπόμεναι Πα. 6. 16. Πανελλά- 

δος, ἄν τε Δελφῶν ἔθνος εὔξατο λιμοῦ[ 

{(ργοῦ. « τοίογσεπος ἴο ἔς ἸΤμποοχοηΐα δὲ 

ΌοΙρμ}) Πα. 6. θ8. Δελφοὶ θεμίστων 
μάντιες ᾿Απολλωνίδαι ἔτ. 192. 7]Ἰενοι 

Δελφοὶ ναδί ϑέγ. 338. 4. 
παρ᾽ ᾿Αλ- 

φεῷ σύτο δέμας ἀκέντητον ἐν δρόμοισι 
παρέχων 85. 6 οτθς ῬΠοτοπίκοβ Ο. 1. 

20. ἢ θερινῷ πυρὶ περθόμενοι δέμας ἢ 

χειμῶνι Ῥ. 8. 60. ἄνδρα δ’ ἐγὼ μακαρίζω 
μὲν πατέρ᾽ ᾿Αρκεσίλαν καὶ τὸ θαητὸν 
δέμας Ν. 11. 12. ἐπεί σφιν ᾿Απόλλων 

δῶκεν ὁ χρυσοκόμας ᾿Αστερίας δέμας 

οἰκεῖν 1. ε. Πεῖοβ Πα. ὅ. 42. Πάριος ἑ[κα- 

βόλος βροτ)ησίῳ δέμαι θεός Πα. 0. 80. 
ἔλαμψαν δ᾽ ἀελίον δέμας ὅπως Πα. 12. 
14. 

Ι. 1. 81. 

(δέλτος) υνἱηρῦ 
Πα. 18. 34. 

Δελφί.) ὁ. 8ἀ). δεῖρῤπὲς 
Δελφίδος ν. μέλισσα Ρ. 4. 60. 

δελφίς] ἀοϊρλίη, ἃ ϑγτλῦο] ἴογ βρεεὰ δὲ 

δέμνιον] εομοὶ ταςῖ. 
"᾿Αρτέμιδος Ν. 1. 8. 

δένδρεον) (-ἐον, -ἑῳ; -εα, -ἑων, -ε(α}} ἐγεδ 

ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει τὰ μὲν χερσόθεν 
ἀπ᾽ ἀγλαῶν δενδρέων Ο. ὃ. 718. ἀλλ᾽ οὐ 

καλὰ δένδρε᾽ ἔθαλλεν χῶρος Ο. 8. 233, 

᾽Ορτυγία, δέμνιον 

δέλτου) ν. 1. ἰπ Σ. 

μελίσσας 

868. θεός, ὃ --- καὶ θαλασσαῖον παρ- 
ἀμείβεται δελφῖνα Ρ. 2. 61. “ἀντὶ δελφίνων 

δ’ ἐλαχυπτερύγων ἵππους ἀμείψαντες᾽᾿ Ρ. 

4. 17. δελφῖνι καὶ τάχος δι᾽ ἅλμας ἴσόν 

κ᾿ εἴποιμι Μελησίαν Ν. 6. 64. οἷοι δ᾽ 

ἀρετὰν δελφῖνες ἐν πόντῳ (8ς. ἐ!ς Αἰρίπο- 

ἴδηὴ5 ῈΓ {μεῖς 5105) 1. 9. 7. ἐρεθίζομαι 

πρὸς ἀυτά[ν] ἁλίου δελφῖνος ὑπόκρισιν, 

τὸν μὲν ἀκύμονος ἐν πόντον πελάγει 

αὐλῶν ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν μέλος (ν. Ῥαρςο, Ο. Ἐ. 

19δ0δ, 191) ἔτ. 1100. 1δὅ. παρὰ ναῦν δ᾽ 
ἰθύει τάχιστα δελφίς (τ. 284. 2. φιλάνορα 
δ᾽ οὐκ ἔλιπον βιοτάν (85. οἱ ἐκ λῃστῶν 
γενόμενοι δελφῖνες) ἔτ. 286, ςἴ. τ. 267. 

Δελφοί] «. τις εἰξγ. ἐν Δελφοῖσιν 
ἀριστεύσατε ἰπ ἴα Ῥγίμίαπ βαπιο5 Ο. 

18, 48. δόξαν ἱμερτὰν ἀγαγόντ᾽ ἀπὸ 
Δελφῶν Ρ. 9. 78. Ῥ. εἰ ξεης οἵ Ὠεϊρδὲ 

βάρυνθϑεν δὲ περισσὰ Δελφοὶ ξεναγέται 
80. δὶ 186 ἀοδίῃ οἱ Νεορίοίϊδιηοβ Ν. 7. 43. 

δεξιός] «. εἴευεν, ἀεχίνοιι5 

πόθι δένδρεα θάμβαινε σταθείς Ο. 8. 82. 

αὔξεται δ᾽ ἀρετά, χλωραῖς ἐέρσαις ὡς ὅτε 
δένδρεον ᾷσσει (Βοεοκῆ: ἀίσσει οοἀὰ.: 
Ἰδουπᾶῖ) ϑίδτος Ε. νορ) Ν. 8. 40. 

δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις 
ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον Ν. 11. 40. 

(δενδρέοις) (ϑυρ». ΝΝ1.) Θρ. 1. ὅ. δεν- 
δρέων δὲ νομὸν Διώνυσος πολυγαθὴς 

αὐξάνοι τ. 183. ἐπὶ λετττῷ δενδρέῳ (8ς. 
βαίνειν: δένδρῳ Ἄοοἀά.: οοττ. ΒοσοκὮ) {γτ. 

280. 
δεξιόγυιος)] {ἐπε οἵ ̓ ἦηὃδ ὥρυσαι θαρ- 

σέων, τόνδ᾽ ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγάμεν εὕ- 
χεῖρα, δεξιόγυιον Ῥτ. Ο. 9, 111. 

αἰνέω καὶ 
Πυθέαν --- χερσὶ δεξιόν, νόῳ ἀντίπαλον 
Ι. δ. 61. ἀοιδὰν ---, στεφάνων ἀρετᾶν τε 

δεξιωτάταν ὁπαδόν Ν, 8. 8. ». γἱρὴ 

85 ορροβοᾶ ἴο ἰἸείϊ. δεξιὰν κατὰ 

χεῖρα πατρὸς τ. 146. 2. ἡ. ἢ]. ὕτο 5038., 



δεξιτερός 

σχεϑών νιν ἐπὶ δεξιὰ χειρός (-- ἐνδεξιω- 
σάμενος πατέρα, 5.ῃτ.) Ρ. 6. 19. 

δεξιτερός} γί ρλὶ δεξιτερῷ μόνον ἀμφὶ 

ποδί Ῥ. 4. 96. ἂν δ᾽ εὐθὺς ἁρπάξαις 
ἀρούρας δεξιτερᾷε: προτυχὸν (8.. χερί) 
Ῥ. 4. 8δ. 

δέομαι) ἰαοκ ς. βεῃ. ταὶ μεγάλαι γὰρ 
ἀλκαὶ σκότον πολὺν ὕμνων ἔχοντι δεόμε- 

ναὶ Ν. 7. 13. 
δέος] αν ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἄτλατον δέος πλᾶξε 

γυναῖκας Ν, 1. 48. “λίαν μοι [δέο]ς 

ἔμπεδον εἴη κεν᾽᾿ (ϑυρῃ. Ἡουβπιδη: πῶς 

Βυτν) Πα. 4. 49. 
δέρκω)] (δέρκεν: Ρί. δέδορκε(ν): τηεά. δέρ- 

κομαῖ, -εταὶ: ἃοῖ. Ῥᾳ88. ὑτὸ πιεά. δρακείς, 

-ἐντες, δρακεῖσ (α}) ἃ. ἰοολ πον, σὲξ τὰς 

δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας πρὸς ὄσσων μαρμαρυ- 

ζοίσας δρακείς, ὃς μὴ πόθῳ κυμαίνεται 

ἔστ, 128, 8. λαγέταν γάρ τοι τύραννον 

δέρκεται, εἴ τιν’ ἀνθρώπων, ὁ μέγας πότ- 
μος Ῥ. 8. 86. ἄνευ σέθεν οὐ φάος, οὐ μέ- 

λαιναν δρακέντες εὐφρόναν τεὰν ἀδελφεὰν 
ἐλάχομεν ἀγλαόγυιον Ἤβαν Ν. 7. 3. 

ς. ἃςο. οορῃ., παρθένος ἀπύει, πολεμίων 

καμάτων ἐξ ἀμαχάνων --- δρακεῖσ ᾿ ἀσφαλές 

οὐ φοοιγα ρασε Ῥ. 3. 20. ἔν τε δαμόταις 

ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν »"» ξαΞε ἰς δνῖρδ 

Ν. 7. 60. ἔταρξ. Ἰφλόγα δέρκομί Δ. 40. 9. 

Ἰοδέρκεν ἐπομοσσί (οἰ. Ηδςβγοῖι. δέρκειν᾽ 

βλέπειν: ν. Ῥαρεο, Ῥ. Μ. Ο. 918ς. 1) Πα. 
δὶ. 1. ΡΒ. ἱπίγαπϑ. ρί., σλίηδ, ἀῤβέαν 

ταοῖ. τὸ δὲ κλέος τηλόθεν δέδορκε τᾶν 

᾿Ολυμπιάδων Ο. 1, 94. τίν γε μέν -- 
ἀεθλοφόρον λήματος ἕνεκεν Νεμέας ᾿Επι- 

δαυρόθϑεν τ᾽ ἄπο καὶ Μεγάρων δέδορκεν 
φάος Ν. 8. 84. βαθυκρήμνοισι δ᾽ ἀμφ᾽ 

ἀκταῖς Ἑλώρου --- δέδορκεν παιδὶ 
τοῦθ᾽ ᾿Αγησιδάμου φέγγος ἐν ἀἁλικίᾳ 
πρώτᾳ Ν. 9. 41. 

δέρμα] «λίπ οἱ δῃ δηΐῃιδὶ “τὸν μὲν 
(Αἴαντα) ἄρρηκτον φυάν, ὥσπερ τόδε 

δέρμα με νῦν περιπλανᾶται θηρός, ὃν 
πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ ἐν Νε- 
μέᾳ᾽" 1. 6. 41. οἱ ἐὰς ρμοϊάδση ἤορος, 

“δέρμα τε κριοῦ βαϑύμαλλον ἄγειν'᾽ Ῥ. 

4. 101. δέρμα λαμπρὸν ἔννεπεν Ρ. 4. 
4241. 

127 δεῦρο 

δεσμός] δομὰ τὸν δὲ τετράκναμον ἔπραξε 
δεσμὸν ἐὸν ὄλεθρον ὅγ᾽. ἐν δ᾽ ἀφύκτοισι 

γνιοπέδαις πεσὼν (55. ᾿Ιξίων) Ῥ. 2. 40. 
κείνῳ μὲν (-- Τυφῶν) Αἴτνα δεσμὸς 

ὑπερφίαλος ἀμφίκειται τ. 92. Ἰδεῖ δεσμὸς [ 

(ϑἰο ϑπεῖϊ, βεὰ Ἰεςεἰο ἱποοτγία) Παρθ. 1. 8. 
οἵ μὲν κατωκάρα δεσμοῖσι δέδενται τ. 161. 

δέσποινα] φεφέη, ῥνίνοθδς Αἰήτα -- 
παῖς --- δέσποινα Κόλχων Μεοάξα Ρ. 4. 11. 

νιν (-- Κυράναν) πολυμήλον καὶ πολυκαρ- 
ποτάτας θῆκε δέσποιναν χθονὸς (β8ς. 

᾿Απόλλων) Ρ. 9. 7. ὦ Κύπρον δέσποινα 

Αρμγοάϊές. ἔγ 122, 18. ταςΐ., μᾶτερ ὦ 
χρυσοστεφάνων ἀέθλων Οὐλυμπία, δέσ- 

ποιν᾿ ἀλαϑείας βἰπος της ΟἸγτηρίϑη ςοπίοϑὲ 

5 ἔλα ἔγυς ῥγοοί οἱ δ: Β]Ιςς δΌΪΗ ἐν Ο, 8. 2. 

δεσπόσὔνος]) οἵα ἀἱηξ σὺν ὀρθαῖς κιό- 
νεσσιν δεσποσύναισιν ἐρειδομένα μόχθον 
ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν 
(3ς. δρῦς) Ῥ. 4. 207. 

δεσπότας] (-ας, -ᾳ, -αν, -α; -αἱ) »ιασίεν, ἰονὰ 

τὸ καὶ ἀνδρὶ κώμου δεσπότᾳ πάρεστι 

Συρακοσίῳ Ηδρεπία8 Ο. θ. 18. δέσποτα 
ποντόμεδον Ο. 6. 108. “φῶτα κελαινε- 
φέων πεδίων δεσπόταν᾽" Βαΐϊοβ Ῥ. 4. 68. 
δεσπόταν λίσσοντο ναῶν ῬοΞκεϊάοιῃ Ῥ. 4. 

207. ᾿Ολύμπου δεσπότας Ζεὺς Ν. 1. 18. 
[{δεσπόται» δῃρρ. Μαΐτ. Ν. 9. 17] νῦν 

αὖτε ᾿Ισϑμοῦ δεσπότᾳ Νηρείδεσσί τε 

πεντήκοντα παίδων Ῥοβείάοη 1. 6. ὅ. 

"Ἄμμων ᾿Ολύμπου δέσποτα ἔτ. 86. ἀλλὰ 

θαυμάζω, τί με λέξοντι ᾿Ισθμοῦ δεσπόται 

"1.8 στίσμβοβ οἵ Ῥυϊδϑαπίβ ζ(ογητίοῃ8 

Ῥγόβοηἰ8 δ Ὀδπαυοῖ" νᾶρ Οτοπίηβοη. 

ἔτ. 122. 14. ο5ρ. οωπεν, τηπαϑίεν οὗ Ὠόγβαβ, 

κράτει δὲ προσέμειξε δεσπόταν (86. Φερέ- 
νικος, Ηἰογοπ'β σαοθῆοσβο) Ο. 1. 32. ὃ 

τοι πτερόεις ἔρριψε Πάγασος δεσπόταν --- 
Βελλεροφόνταν Ι. 1. 45. 

Δευκἄλίων] Πύρρα Δευκαλίων τε Παρ- 
νασσοῦ καταβάντε δόμον ἔθεντο πρῶτον, 

ἄτερ δ᾽ εὐνᾶς ὁμόδαμον κτισσάσθανλίθινον 

γόνον Ο. ὃ. 43. 
δεῦρο] {ἐ᾿ιὲς τὐαν, Ἰἰο ἐπὶς ῥίασα ““Ὅρσο, 

πέκνον, δεῦρο πάγκοινον ἐς χώραν ἵμεν 

φάμας ὄπισθεν᾽᾿ ἴο ΟἸγπιρία Ο. 6. 68. 
᾽Ορσοτρίαινα δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ισθμῷ ποντίᾳ ἄρμα 



δεύτᾶτος 

θοὸν τάνυεν, ἀποπέμπων Αἰακὸν δεῦρ᾽ ἂν 
ἵπποις χρυσέαις ἴο Αἰρὶπα Ο. 8, 6]. 

᾿Αμύκλαθεν γὰρ ἔβα σὺν ᾿Ορέστᾳ (580. 
Πείσανδρος), Αἰολέων στρατιὰν χαλκεντέα 
δεῦρ᾽ ἀνάγων ἴο Τεποάοβ Ν. 11. 88. 

δεύτἄτος] ἰας,, επὰ ὁ, τραπέζαισί τ᾽ ἀμφὶ 

δεύτατα κρεῶν σέθεν διεδάσαντο (δεύτερα 
α οοάά. Αἰποηαρὶ ϑομννει μβαυβοσ. αὐ “δὲ 

ἐπά ο7 Ἰὰς »ιεα]) Ο. 1. δ0. 
δεῦτε) ἀὐλον Ῥοσμδρβ Ρἱὶ. οὐ δεῦρο (οἴ. 

1τοῦεὶ, Αλκαίου Μέλη χὶὶν; ϑοῦνυς. 1. 

082) ὦ Κύπρου δέσποινα, τεὸν δεῦτ᾽ ἐς 

ἄλσος φορβάδων κορᾶν ἀγέλαν ἑκατόγ- 
γνιον Ξενοφῶν τελέαις ἐπάγαγ᾽ εὐχωλαῖς 

ἰανθείς ἔτ. 122. 19. γργὸ ἱπιρν., δεῦτ᾽ ἐν 
χορόν, ᾿Ολύμπιοι, (ν. 1. ἴδετ᾽) ἦτ. 76. 1. 

δεύτερος} «ἐροπὰ ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ 
ἦλθε καὶ Γανυμήδης Ζηνὶ (3.. ἃ5 Ταπέδ]ος 
πὰ σοῖς δὲ δῃοίπεοσ ἐΐπιε)ὴ Ο. 1. 48. 

[τραπέζαισί τ’ ἀμφὶ δεύτερα (ε οοἀά. 
ΑἸΒοηδοὶ ϑομινεὶ ηδύδογ; δεύτατα οοἀά.) 

Ο. 1. δ0.] τὸ δὲ παϑεῖν εὖ πρῶτον ἀέθλων" 

εὖ δ᾽ ἀκούειν δευτέρα μοῖρ’ Ῥ. 1. 99. 
ἀπ᾿ "Αργεος ἤλυθον δευτέραν ὁδὸν '᾿Επί- 

γονοι (ἱ. 6. ἐπε τοδὰ τῆδὲ ἴῃς ογίρὶπαὶ) 

ϑανοῆ δὰ ἐο!]ονςὰ δραϊηβὲ Ὑπεῦ 68) Ρ. 

8. 42. βασιλεύς, ἐξ ᾿ωὠκεανοῦ γένος ἦρως 

δεύτερος (ἐξ ᾿ωὠκεανοῦ γὰρ Πηνειός, ἀφ᾽ 

οὗ ἐγένετο ὁ Ὑψεύς. Σ.) Ῥ. 9. 1δ. καὶ 
δεύτερον ἅμαρ ἐτείων τέρμ᾽ ἀέθλων γίνεται 
Ι, 4, 67. δεύτερον κρατῆρα Μοισαίων 

μελέων κίρναμεν Λάμπωνος εὐαέθλονυ γε- 
νεᾶς ὕπερ ἱ. ς. ἔογ Βὲβ βοςοηὰ νἱοΐοτγν 1. 6. 

Ὡ. ἢ. 8. ὑσὸ δάν., Διόθεν τέ με σὺν ἀγλαίᾳ 

ἴδετε πορευθέντ᾽ ἀοιδᾶν δεύτερον ἐπὶ τὸν 

κισσοδαῆ θεόν ἔτ. 76. 8. οἔ. Νὶς. Ῥιπά., Ῥ. 

Οχγ. 2488, 8: ἐφ᾽ '᾿ἱπ]πάρχον --- ἠγώ- 
νισται ἐν ᾿Αθήναιίς διθυράμ)γβῳ καὶ 

νενίκηκεν (ΞΌΡΡ. εἴ οπιοηὰ. 1 οΌς ἢ). 
δέω] (αοτ. δῆσεν; δήσαις: Ρᾳ59. δέδεται, 

-ενται: δεθείς) δία, {αε΄δ οἷον Αἴτνας ἐν 

μελαμφύλλοις δέδεται (Ξο. Τυφώς) κορυφαῖς 

καὶ πέδῳ ἱ. 6. ὑυπάοτ Εΐπα Ρ. 1. 27. 
βοέους δήσαις ἀνάγκᾳ ἕντεσιν αὐχένας 
Ῥ. 4. 284. χεῖρας ἱμάντι δεθεὶς (Ὑ το]. : 
ἱμαντωθείς ςοἀά.) Ν. 6. 8δ. οἱ μὲν κατωκά- 

ρα δεσμοῖσι δέδενται ἔτ. 161. πιεῖ., ἀλλὰ 

128 δή 

κέρδει καὶ σοφία δέδεται Ῥ. 8. δ4. τίς δὲ 

κίνδυνος κρατεροῖς ἀδάμαντος δῆσεν ἅλοις; 

Ῥ. 4. 11. δέδεται γὰρ ἀναιδεῖ ἐλπίδι γνῖα 
Ν. 11. 4δ. νικώμενοι γὰρ ἄνδρες ἀγρυξίᾳ 
δέδενται τ. 229. ἄυ. Ἰδεῖ δεσμὸς (ἀὲ 

1οτγί. ἀεὶ Ἰεροπ πὶ) Παρθ. 1. 8. 

δή] ((π 5βγηϊζοβὶβ Ο. 18. 99. σοπὶ.) 
1. ἐπιρμαβίβῖηα ἃ. δἄν. λαὸν “-- 

θαμὰ δὴ καὶ ᾿Ολυμπιάδων φύλλοις ἐλαιᾶν 
χρυσέοις μιχθέντα Ν. 1. 17. πιοβιγ 

Ῥιροεάϊηρ δᾶν., δὴ τότ᾽ ἐς γαῖαν πὸρεύειν 

Ο. 8. 2δ. ἀλλ’ ἁ Κοιογενὴς ὁπότ᾽ --- ἑπέβα 
νιν, δὴ τότε τέσσαρες --- ἀπώρουσαν --- 

κίονες ἔτ. 884, ὅ. ἦν γε μὰν ἐπικώμιος 

ὕμνος δὴ πάλαι, καὶ πρὶν γενέσθαι τὰν 
᾿Αδράστον τάν τε Καδμείων ἔριν Ν. 8. δ1. 

ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασε δή ποτε καὶ 
κεῖνος 1. 8. 64, οἱ. Ο. 9. 9. Ρ. αἀΐ. 

δυσπαλὲς δὴ γίνεται Ῥ. 4. 278, Ἰεὼν ἐλθὲ 

φίλαν δὴ πόλεαί Δ. 8. 9. εὐθεῖα δὴ κέ- 
λευθος ἀρετὰν ἑλεῖν ἔτ. 1084. 8. ἐ8Ρ. 

ο]!]οννίηβ πυτηῦεῖβ, ἑξηκοντάκι δὴ ἀμφο- 

τέρωθεν (Ηοττηδπη: δ᾽ ἄμφοτ. οοὐά.: ἕξη- 
κοντάκις ἀμφοτ. Μοιησιβοη) Ο, 18, 99. 

τρὶς δὴ Ρ. 9. 91. δὶς δὴ δνοῖν Ν. 8. 48. 

πολλὰ δὴ πολλαῖσιν Ο. 6. 29. ς: 

ἱπίοτγοραξνο, ἀΐτεοξ δῃὰ ἱπάϊτοςς, τίς 

δὴ ποταίνιον ἔλαχε στέφανον; Ο. 10. 600. 
αἰδέομαι μέγα εἴπειν, --- πῶς δὴ λίπον 
εὐκλέα νᾶσον Ν. ὅ. 16. “πάτερ Κρονίων, 
τίς δὴ λύσις ἔσσεται πενθέων; Ν'. 10. 760. 

ὅστις δὴ τρόπος ἐξεκύλισέ νιν τ. 7. ἁ. 

τεϊαϊλνο-ἀδταοπβίγαςνο ὁ. ᾽Ορέστα" 

τὸν δὴ --- ἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε Ρ. 11. 12. 
(ἀκρωτήριον !᾿Αλιδος)" τὸ δή ποτε Λυδὸς 

ἥρως Πέλοψ ἐξάρατο Ο. 9. 9. (γαῖαν), τὰν 

δὴ καλέοισιν ᾿Ολυμπίου Διὸς ἄλσος 

Ι. 2. 21. 
2. ΈΘΤΘ ΘΙ ΡΒ 518 ἐγ οἰ 68 ἂπ δογιρί Ὀυΐ 

Ἰοφῖοαὶ Ῥτορτεββίου οὐ ἰδουρμε. ἵσταμαι δὴ 

ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε πρίν τι φάμεν 
(ἐπιλαμβάνεται ἑαυτοῦ ὁ Πίνδαρος. Σ.) 

Ν. 8. 19. θερμὰ δὴ τέγγων δάκρνα 
στοναχαῖς (Ετ. 5ομπιά: δὲ οοἀ.) Ν. 10. 
18. 
3. ςοπιδίποδ τ οΟἾμοΥ ΡΒΓΕοΪε8. δὲ 
δή: εἰ δὲ δή τιν’ ἄνδρα θνατὸν ᾿Ολύμπον 



Δῃάνειρα 

σκοποὶ ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος 
ἱ} ἰιάφοά, ἐπ [σε Ο. 1. δ4ά. ἥἧ -- δή: ἦ 
μάλα δὴ μετὰ καὶ νῦν βίτγοπᾳ αἰΠτπα ἴοι 

Ρ,. 4. θ4. 

Δῃηάνειρα] νξε οὐ Ἠογακῖε8, ἀδυρηξεν οἵ 

Οἰπϑυβ, βἰϑέεσ. οἱ Μείοαρτοβ. ἰοβὲ., Σ Ὁ 

σεπ. οπι. Φ 194 -- (τ. 2494 αὰ Δ. 2. 

Δημοφῶν] 505 οἱ Τεβουβ ἀπά ἐς Αππᾶζοπ 
ἈΑπέϊοροα. εϑῖ., Ρίυς., νιῖα Ὑ οδεὶ, 28. 2: 

(Θησεύς) --- ἔχων υἱὸν Ἱππόλυτον ἐξ 

᾿Αντιόπης ὡς δὲ Πίνδαρός φησι, Δημο- 

φῶντα ἐγ. 1106. 

Δηρηνός] ερίτῃςξ οὐ ΑΡοΙΪο αὐ Αδάετα. (ςΐ. 

Σ Γγκορῶςγ. ΑἸοχ. 440, Δήραινος τόπος 

οὕτω καλούμενος ἐν ᾿Αβδήροις ἔνθα 

Δηραίνου ᾿Απόλλωνος ἱερόν ἐστι.) --- 

Αβδηρε --- (σέθ)εν ᾿Ιάονι τόνδε λαῷ 

[παιᾶνα [διώξω Δηρηνὸν ᾿Απόλλωνα 

πάρ τ᾽ ᾿Αφρο(δίταν (Ἱρὴνον Π., ςοττ. 
Ὀὶϊς}) Πα. 2. ὅ. 

δηρϊάζω) φιιαννεῖ ωὐῷ ο. ἄδς. ἀμφιπό- 
λοις --- περὶ τιμᾶν [δηρι)αζόμενον κτάνεν 

(ες. Νεοπτόλεμον) Πα. 60. 119. 

δηρϊάω) “ἰνέυδ, εοπίεπὰ παρ’ εὐδένδρῳ μο- 
λὼν ὄχθῳ Κρόνου κάλλιον ἂν δηριώντων 

ἐνόστησ᾽ ἀντιπάλων (δηριόντων ςοη!. ὟΥ. 
Θόμυϊζε, Ὁ. Ἐ., 848, 8) Ν. 11. 26. 

δηρΐομαι) οοπίενά υυἱδ «. ἄαι. δηρίομαι 
πολέσιν περὶ πλήθει καλῶν Ο. 13. 44. 

δῖά] 1. Ρτορ. ςὄ. δοσ.0 ἃ. οἱ αδεοιηΐ οἵ 
πολεμίων καμάτων ἐξ ἀμαχάνων διὰ τεὰν 
δύναμιν δρακεῖσ᾽ ἀσφαλές Ρ. 2, 20. ἐγὼ 
δὲ πλέον᾽ ἕλπομαι λόγον ᾿Οδυσσέος ἣ 

πάθαν διὰ τὸν ἀδυεπτῆ γενέσθ᾽ “Ὅμηρον 
Ν. 7. 31. ὑφ’ ἅρμασιν ἵπποι διὰ τεάν, 

ὥνασσα, τιμὰν ὠκυδινάτοις ἐν ἁμίλλαισι 
θαυμασταὶ πέλονται 1. δ. 6. Ῥ. ἑδγομρὴ 
{(ἐλε νετᾶς! ο7) παρθένον κεδνὰν χερὶ 

χειρὸς ἑλὼν ἄγεν ἱππευτᾶν Νομάδων δι᾽ 
ὅμιλον Ῥ. 9. 1238. καὶ πάγκαρπον ἐπὶ 
χθόνα καὶ διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων 
ἀκτὶς 1. 4. 41. μυρίαι δ᾽ ἔργων καλῶν 

τέτμανθ᾽ “--- κέλευθοι καὶ πέραν Νείλοιο 

παγᾶν καὶ δι᾽ Ὑπερβορέους 1. 06. 23, ς. 

ἐνοιρὰ, ὃν 116 ἀρεηον οὗ κρίνεται δ᾽ 

ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν (τῇ τῶν θεῶν 

ΒιΙαίετ, Ριβάδε. οχίοοο 
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εὐμενείᾳ. Σ, οὗ. ν. 6.: -ε ἕκατι Ν1]., 58Β, 
1909, 8281) 1. δ. 11. 
2. ὑτερ. ς. ξεῆ. ἃ. ἐδγομρὴ οἵ πιονο- 

τε σχερσὶ δ’ ἄρα Κρονίων ῥίψαις δι᾽ 
ἀμφοῖν Ρ. 8. 61. πέταται δ᾽ ἐπί τε χθόνα καὶ 
διὰ θαλάσσας τηλόθεν ὄνυμ᾽ αὐτῶν Ν. 0. 

48 δελφῖνι καὶ τάχος δι᾽ ἅλμας ἴσόν κ᾽ 

εἴποιμι Μελησίαν Ν. 6. 64. ὁ καρτερὸς 
Αἴας ἔπαξε διὰ φρενῶν λενρὸν ξίφος Ν. 7. 

26. Ἰδιὰ θυρᾶν ἐπειδί Πα. 20. 7. ὁ δ’ ἄφίαρ 
πλεκτόν τε χαλκὸν ὑπερηΐ. .].ε τραπεζαν 

προβάτων ἁλυσιωτὸν δι᾽ ἑρκέων (800. 

1 οΌΕΙ, φυὶ διερκέων Ἰερὶ Ροβ86 Ρῥυϊαῖ) ἔτ. 

109. 29. Ὁ. “ἀνομρλοι, ἴηι, ἀθιοὴβ μῇ- 

κέτ᾽ ἀελίου σκόπει ἄλλο θαλπνότερον ἐν 
ἀμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρήμας δι᾽ αἰθέρος 
Ο. 1. 6. ἀλλ’ “Ομηρός τοι τετίμακεν δι’ 

ἀνθρώπων 1. 4. 87. αἰὼν δὲ δι᾽ ὀστέων 
ἐρραίσθη {τσ. 111. 8, ς. ἐλνομρῆ, ὃν 

"ιέαη5 9 αὔξεται καὶ Μοῖσα δι᾽ ἀγγε- 
λίας ὀρθᾶς Ρ. 4. 279. 
3. ἃ. ἱἷπ ἐπιοβῖβ. διὰ γαῖαν τρίχα 

δασσάμενοι ν. διαδατέομαι Ο. 7. 78. 
Ῥ. ἔτγαρρ. (δια) α Σ βυρρ. ϑ8πεὶ}} Πα. 

14. 1δ. Ἰαὰς δι᾽ αἰθίερ αν. Ῥ. Οχγν. 2448. 
δ. 

διαβαίνω] εἐγοςς Πάρον ἐν γυάλοις ἔἕσ- 
σατο ἄνακτι βωμὸν --- πέραν ἰσθμὸν δια- 

βαίς (Ξς. Ηρακλέης) ἐγ. 1406. 66 (39). 

δι βολία] εἰαηάεν ἄμαχον κακὸν ἀμ- 
φοτέροις διαβολιᾶν ὑποφάτιες Ρ. 2. 70. 

διάβολος] Ξἰαμάενγεν ἰοβῖ., Ἐπϑίαςῃ., Οοπηπι. 

Οα. 1400. παρὰ Πινδάρῳ διάβολος 
κοινῶς διαβολεύς τ. 297. 

διαγγέλλω] ῥγοοίαίηι αδγοαὰ γλυκεῖ’ 
ἀοιδά, στεῖχ᾽ ἀπ᾽ Αἰγίνας διαγγέλλοισ᾽ ὅτι 

Λάμπωνος υἱὸς --- νίκη Ν. δ. 8. 

διαγϊνώσκω) ρΡᾶ55. δὲ ἀϊξέϊτιρισλεά δια- 
γινώσκομαι μὲν ἀρεταῖς ἀέθλων ᾿Ἑλλανίσιν 

ἃ Ἑ(Βοσγιβ οἱ Κοδῃρ βροὰκβ Πα. 4. 22. 

Διἄγόρας] βοη οἱ Πεαπιαροῖοβ οἱ Ἐποάεβ, οὗ 
6 εἰαῃ Εγσαϊίἀδὶ: νἱπῆοσ ἰη ΟἸΥπιρὶς 

Ὀοχὶπα 464 Β. (. σὺν Διαγόρᾳ κατέβ- 
αν Ο. 72. 28. τῶν ἄνθεσι Διαγόρας 
ἐστεφανώσατο δίς Ο. 7. 80. 

διαδἄτέομαι] ἀΐυίάε εῤ᾿ (ἔοτ, ἴο οποβοὶ ἢ ς. 
ἃςς. οὗ ἰῃαί νης ἢ 15 ἀἰϊνϊάςαά οὐ: ἀπά- 



διαδίδωμι 

τερθε δ᾽ ἔχον διὰ γαῖαν τρίχα δασσάμενοι 

πατρωίαν ἀστέων μοίρας (λείποικοε: μοῖ- 
ραν ςοἀά.) Ο. 7. 78. ς. Βεη. οἵ {ππὲ 

ἔγοτι ᾿ς ἢ τῆς ἀϊνιδίοι 18 πιαδάς: τρα- 

πέζαισί τ΄ ἀμφὶ δεύτατα κρεῶν σέθεν διε- 

δάσαντο καὶ φάγον Ο. 1. δύ. 
διαδίδωμι) αἱϊοὶ ἐμοὶ δὲ τοῦτοίν δ]}- 

ἐδω([κ.ν) ἀθάνατον πόνον (ἔ)τ᾽ ἔδω[ ςὔαπι 

Ῥοβδὶβ, ποῖξ. 5π0}}} Πα. 78. 21. 

διαιϑύσσω] ςλ᾽"" γαῤίάϊν ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ 
χρόνου ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι 

Ο. 7. 98. 
διαιρέω)] τεραναίς οἱ τὰν πολέμοιο 

δόσιν ἀκρόθινα διελὼν ἔθνε Ο. 10. δ7. 

δίαιτα] α. ὡαν οΥ {ἶγε, {νει δοοὰ οὐ χθό- 
να ταράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ οὐδὲ πόν- 

τιον ὕδωρ κενεὰν παρὰ δίαιταν Ο. 2. 
665. Ὁ. »αηηεν οὐ Μὲ ὀπιθόμβροτον 

αὔχημα δόξας οἷον ἀποιχομένων ἀνδρῶν 

δίαιταν μανύει Ρ. 1. 98. 
διαιτάω)] «4. νερπίαίε, ρούυενη: πόλιν δ’ 

ὥὦπασεν λαόν τε διαιτᾶν Ο. 9. 60. ΡΒ. 
ἀεοϊάς, ὑγῖηρ ἰο α οοποίπσῖον κεῖνο κεῖν᾽ 

ἅμαρ διαίτασεν ΡῬ. 9. θ8. 

διακομπέω] δοας 7 “[νήπια βάζεις, χρή- 
ματά μοι διακομπέων᾽᾽ (Ηετγηιαπη: δια- 

κομπεύων εοἀά.) ἐς. 157. 

διακρίνω] (διακ' ρίνειν: ἀοτ. διέκ'ρινε; δια- 
κ'ρῖναι) ἃ. ἀεείάε, ἡμάρε ὅτι γὰρ 
πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπῃ, ὀρθᾷ διακρίνειν 

φρενὶ ---δυστταλές (ν. Ἰ. διακρῖναι) Ο. 8. 24. 
σὺν δ᾽ ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν, 

ἄντινα σχήσοι τις ἡρώων Ῥ. 9. 110. 

“ἦν διακρῖναι ἰδόντ᾽ (οὐ) πολλὸς ἐν 
καιρῷ χρόνος'' (Βοτρὶς: ἰδόντα διακρ. 

οοἀά.) ἦτ. 108. 6. Ὁ. ἀῤῥοΐη!, ογάαῖν 

Ζεῦ τέλει᾽, αἰεὶ δὲ τοιαύταν --- αἷσαν 
ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν διακρίνειν ἔτυμον 

λόγον ἀνθρώπων (΄Ἰοσυβ ΟὈβουγυβ: ἀπὶ- 
Ὀἰσυπὶ υἵσγυπὶ τοιαύταν αἶσαν (Η εγπιαῃ Π) 

8η ἔτυμον λόγον (ΒοαΟκ}}) νοτγΌϊ διακρί- 

νεῖν Βυθίοοῖυπι 658585 αϊσςαηῖ: πευΐτχυ πὶ 

τεςίο: δοοὶρίϑ8 --- νοῦθυπὶ δὰ ἀυοβ 1105 

δοςυβαίίνοβ ἀπὸ κοινοῦ ροβίζυ πι.᾽" Θοῆτοα- 

4.0) Ῥ. 1. θ8. ο. αἰυϊάς πρ, ἀπὰ 50 

""αγὴ οὔ ἤΑλτιν μὲν ὄγ᾽ ἐν καθαρῷ 

διέκρινε (Ξ:ς. ᾿Ηρακλέης) Ο. 10. 406. 
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διάλευκος} ωὐέϊ αἱ! ἐινοι δ} δια[λ)]εύ- 

κων ὀστέ[ων] (ϑυρΡ. 1οὉ 6]; ἑοτί. διὰ λ. 
Ἰεφεπάῃπι) ἐγ. 169. 58. 

διαλλάσσω)] αἱίεν τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ 

αἴθων ἀλώπηξ οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες διαλ- 

λάξαιντο ἦθος (-αἰατ’᾽ Δ δοκοτγηαροὶ, 

ϑρσδοῆὶ. πῖοιβ. ζὰ Ησπι,, 90: -αντοὸ 

1μοἢγ9) Ο. 11. 90. 

διανέμω) ξουέγη ἄστυ χρνυσοθρόνον δια- 
νέμειν. θεῖον Κυράνας Ῥ. 4. 201. τὺ δ᾽, 
'Ἑκαταβόλε, πάνδοκον ναὸν εὐκλέα δια- 
νέμων Πυθῶνος ἐν γνάλοις Ρ. 8. 63. 

διανίσομαι) ρας ἰἠνομβὴ νόμον --- λετ- 
τοῦ διανισόμενον χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονά- 
κων Ρ. 12. 25. 

διαντλέω] ἀναΐη [ο 11 δοίίον ταοῖ., 568 
ἐκε ἐιὰ 7 εὔχεται οὐλομέναν νοῦσον 
διαντλήσαις ποτὲ οἶκον ἰδεῖν Ῥ. 4. 298. 

διάπειρα] ρενγεευεγανοε διάπειρά τοι 
βροτῶν ἔλεγχος Ο. 4. 18. 

διαπέρϑω) γατε (Νεοπτόλεμος) ὃς διέπερ- 
σεν ᾿Ιλίου πόλιν Πα. 6. 104. 

διαπίτναμι) 

διαπεπίτ)αίνται (δε. 

ϑαπάᾶν8) Δ. 2. 4. 

διαπ' λέκω]} ὠεαυε τπεῖ. τύογὰ οἱ σαίνων 
ποτὶ πάντας ἄταν πάγχυ διαπλέκει Ρ. 2. 

82. τέχνᾳ, τάν ποτε Παλλὰς ἐφεῦρε 
θρασειᾶν Γοργόνων οὕλιον θρῆνον δια- 

πλέξαισ᾽ ᾿Αθάνα ἢ. 12. 8. εἴ γάρ σφισιν 

ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις ἦβᾳ λιπαρῷ 
τε γήραι διαπλέκοις εὐδαίμον᾽ ἐόντα (86. 

Ἡρακλέης) Ν. 7. 99. 

διἄπρεπής] ἐἐιιςίνίοις τοῖσιν Αἴγιναν 
προφέρει στόμα πάτραν διαπρεπέα νᾶσον 

Ι. δ. Ἡ. 

διαπ'ρέπω «λένε οἱ ὁ δὲ χρυσὸς αἰθό- 

μενον πῦρ ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος 
ἔξοχα πλούτου Ο. 1. 3. 

διαπ'ρύσιος)] εἰγείολίηρ αν Νεοπτόλεμος 
δ᾽ (5ς. κρατεῖ) ἀπείρῳ διαπρυσίᾳ Ν. 4. δ]. 

διαρκέω] Ξεεηε6 εὐώνυμον ἐς δίκαν τρία 
ἔπεα διαρκέσει Ν. 7. 48. 

διαστείβω] κο ἀεγος τέρπεται δὲ καί 
τις ἐπ᾿ οἶδμ' ἅλιον ναὶ θοᾷδιαστείβων 

(διαμείβων ςοπὶ. Μία, 5) (τ. 291, ὃ. 

ἑῆγοιν ρει ςῖ. ἀναπίτναμι. 

πύλαι ὃ: ϑ8ρρ. 
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διαστείχω] κο ἰλγοιρὰ ταεῖ. παῖε ιξὲ οἵ ς. 
Βεπ. καὶ ματρόθε Λαβδακίδαισιν σύν- 

νομοι πλούτου διέστειχον τετραοριᾶν 

πόνοις (Ηοτπηδπη: διέστιχον οοαά.: “΄πιᾶ- 
ἢπι ἐπτεϊϊεροτε οὐ φείσαντο τοῦ πλούτον. 
ἂς ροῃ. 0}]. διέπρησσον ἐοτπλιῖα ερίςα, οἱ 

ἀπὸ κοινοῦ εἰ δὰ σύννομοι οἱ δα διέστειχον 

τείεστε ἰοοδε" ϑΘοβγοεάοσ, πλοῦτον ἐ- 

κτῶντο Σ.}1. 8. 17. 

διασωπάω] λεεῤ «ἐΐεηί αδοι ς. ἃςο, 
σωπάσομαί οἱ μόρον ἐγώ Ο. 18. 91. 

διαυλοδρόμας) γμπηίηρ ἐπ ἐλε δίαυλος γαξά 
στρατῷ τ’ ἀμφικτιόνων ὁ Παρνάσσιος 

αὐτὸν μυχὸς διαυλοδρομᾶν ὕπατον παίδων 

ἀνέειπεν Ρ. 10. 9. 
δίαυλος) ἀσωδὶε {μνίονι ργαοα Πυθοῖ τ’ 

ἔχει σταδίον τιμὰν διαύλον θ᾽ Ο. 18. 87. 

διαφαίνω)] α. «λίπε ἀρανί: οἱ ἃ {τὸ αἰυίὰδ 
ἐς Ἰέρὴ καιομένα δ᾽ αὐτῷ (-- ᾿Απόλ- 

λων!) διέφαινε πυρά, (ν. 1. διέφανε: οἷον 
διάστημα τοῦ πυρὸς ἐγενήθη, ἕως ἂν 

ἐπιβὰς ὁ ᾿Απόλλων ἀνέληται τὸν παῖδα. 

Σ.) Ῥ. 8. 44 Ὁ. ρμα58. τηεῖ., δὲ ἐϊϊπνεἷ- 

παίεάὰ ἐν δὲ πείρᾳ τέλος διαφαίνεται ὧν 
τις ἐξοχώτερος γένηται Ν. 8. 71. 

διαφέρω) «. ἐαννν αδγοαὰ (δε. 16 ἴαπια 

οὔ) (χάριν) ἅ τε τὸν ᾿Ιφικλείδαν διαφέ- 

ρει ᾿Ιόλαον ὑμνητὸν ἐόντα Τ. 11. 60. 
". αὐδεν φυᾷ δ᾽ ἕκαστος διαφέρομεν 

βιοτὰν λαχόντες, ὁ μὲν τά, τὰ δ᾽ ἄλλοι 

Ν. 7. δ4. 

δίδακτός} ἸΙαμρ!  ἀππολλοὶ δὲ διδακταῖς 
ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος ὥρουσαν ἀρέσθαι 

Ο. 9. 100. π. Ρ]. ὑτο 8υ08., ὃς δὲ διδάκτ᾽ 

ἔχει, ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ’ ἄλλα πνέων 
οὔ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί Ν. 8. 41. 

δίδασκᾶλί(α] ἱπείγμοοη “φαμὶ διδασ- 
καλίαν Χίρωνος οἴσειν." Ι1ᾶ805 8ρεᾶ 5 

Ρ, 4. 102. 
διδάσκω) ἑκα ᾿Ασκλαπιόν" τὸν φαρμά- 

κων δίδαξε (Χίρων) μαλακόχειρα νόμον 

Ν, 8, δ8. ο. 1ηΐ. καί ῥά μιν --- πόρε Κενταύ- 

ρῷ διδάξαι πολυπήμονας ἀνθρώποισιν 
ἰᾶσθαι νόσους Ῥ. 3. 48. πιεὰ., τὸ διδά- 

ξασθαι δέ τοι εἰδότι ῥάτερον. ἄγνωμον δὲ 

τὸ μὴ προμαθεῖν 0 δαυε οπεΞκεῖ ἰαπρλὶ 

Ο. 8. δὅ9. πιεῖ., γευεαὶ διδάξαμεν χρυσὸν 

δια- 
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καθαρᾷ βασάνῳ (Ηετγπιάπα: ἐδιδάξαμεν 
ςοὐὰ.) ἔτ. 122. 16. 

Δίδυμα] (τά, ἰοτί. Δίδυμοι.) 5116 οὐ ἂπ 
ἀηοϊοπὶ ἴσταρὶς οἱ Αρο!ϊο πρατ Μιϊεῖοβ: 

ν. ᾿Αμαζών ἐεϑ8:. 

δίδῦμος] (διδύμῳ, -ον; -οἱ, -ων, τοις, -ους: 
και, -αισιν, -ας.) υέη 

1. ἅκ., οἱ ἐν οἰ] ἄτθη, ο8ρ. ΑΡοῖο δηά 

Ατίοπβ. σὺν βαθυζώνοιο διδύμοις παι- 

σὶ Λήδας (ν. 1. διδύμοισι) Ο. 8. 86. ματέρι 
καὶ διδύμοις παίδεσσιν Ν. 9. 4. ἐς φάος 

ἰόντες δίδυμοι παῖδες Πα. 12. 18. οἱ 

Ἡδοτακῖε5 ἀπά ΓΡΏΣΚΙ65: τέκε ---- ᾿Αλκμήνα 

διδύμων κρατησίμαχον σθένος υἱῶν Ρ. 9. 

80. διδύμῳ σὺν κασιγνήτῳ ΤρὨΙ 65 

Ν. 1. 80. οὐ Τῃοῦς δηὰ ΔΑἰρὶπα: πατρὸς 

οὕνεκα δίδυμαι γένοντο θύγατρες ᾿Ασωπί- 
δὼν ὁπλόταται Ι. 8. 17. οἱ Ἐοπίοπ απὰ 

Ἑτγγίοβ: πέμψε δ᾽ Ἑρμᾶς χρυσόραπις 

διδύμους υἱοὺς ἐπ᾽ ἄτρυτον πόνον Ρ. 4.118. 

2. πιεῖ., ἔυο, ἀομδίε, {υΐη βωμοὺς ἐξ 

διδύμους ἐγέραρεν αἱ ΟἸἰγπιρία Ο. ὅ. ὅ. 

οἱ ὥπασε θησαυρὸν δίδυμον μαντοσύνας, 

τόκα μὲν φωνὰν ἀκούειν ψενδέων ἄγνω- 

τον --. -- τότ᾽ αὖ χρηστήριον θέσθαι 

κέλευσεν Ο. 6. θὅ. τίς γὰρ --- θεῶν ναοῖσιν 
οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ᾽; (ρτ.: 

ἱ. 6. δ θοΐῃ δοπὰϑβ οἵ ἔῆῃς ἐςπιρὶο) Ο. 18. 21]. 

ἐπὶ γὰρ ἰοχέαιρα παρθένος χερὶ διδύμᾳ ὅ 

τ᾽ ἐναγώνιος 'Έρμᾶς ἀγλάεντα τίθησι κόσ- 
μον (ἀμφοτέραις αὐτῆς ταῖς χερσί. Σ.) 

Ρ. 2. 9. τῷ μὲν διδύμας χάριτας εἰ κατέβαν 
ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν κῶμόν τ᾽ ἀέθλων 

Ρ. 8. 12. αἰχμαῖσιν διδύμαισιν (οἴ. Ἐτάεη- 

Κεὶ οὐ Αρᾷ. 048) Ρ. 4. 79. δίδυμαι γὰρ 

ἔσαν ζωαί (55. πετραί: ἴᾷς ΘγΥπιρΙορ 4468) 

Ῥ. 4. 309. ἑκόντι δ᾽ ἐγὼ νώτῳ μεθέπων 
δίδυμον ἄχθος ἱ. «. τὰς ἰαϑ8ὶς οὐ ρῥτγαϊβί πα 

ΑἸΚΙπ 88 δὰ Μο]οβίαβ Ν, 6. δ7. ἔστι δὲ 

καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ μοῖρα (δὲ 

Νεπιεα απ ἴῃς Ιβ[ἢπ|05) 1. 8. 9. δίδυμον 

στρέφοισα πηδάλιον (8. Τύχα. εἰ. δι- 
πλόος. ἐμγπΐησίωο ισαγς, ἐγεασλεγοι5,)} ἔτ. 40. 

Ἰδιδύμαις Ρ. Οχν. 2622, ἐν. 1. 6 δἀ ἐν. 

340. 

δίδωμι] (δίδωσι, διδοῖ; ἐτπηρν. δίδοι, διδότω, 
διδοῖτ(ε) -- ορῖ. οἴ. νδοκεγπαρεὶ, 1]. 
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δίδωμι 

Θοῖγ. 704{., ϑίγυπηκ, ΟἹοῖῖα, 1961, 1141.; 

διδούς, -όντι, -όντων; διδόμεν: {υῖϊ. 

δώσω, -εἰ; δώσειν: ἱπιρί. ἐδίδου: δοτ. 

δῶκε(ν), ἔδωκε(ν), ἔδωκ᾽, ἔδωκαν, δῶκαν, 

ἔδοσαν; δόντες; δόμεν, δοῦναι: »ί. δέδωκε: 
Ρ455. Ῥί. [δέ)δοται.) 

1. ξίυδ συμπόταις νέκταρ ἀμβροσίαν 
τε δῶκεν Ο. 1. 68. θεὸς ἔδωκεν δίφρον Ο. 1. 
81. κῦδος εὐΐππων διδόντων Τυνδαριδᾶν 
Ο. 8. 39. ὧν ἔραται καιρὸν διδούς Ῥ. 1. δ7. 
τότ᾽ αὖθ᾽ ἑτέροις ἔδωκεν μέγα κῦδος. Ρ. 2. 

89. “θεῷ --- γαῖαν διδόντι ξείνια" Ῥ. 4. 21. 

“ξένιον μάστενε δοῦναι “Ῥ. 4. 86. ἀλλ᾽ 

ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν’ ἀελπτίᾳ 
βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει τὸ 
δ᾽ οὔπω Ρ. 12. 32. νάσῳ, τἀν ᾽Ολύμπον 

δεσπότας Ζεῦς ἔδωκεν Φερσεφόνᾳ Ν. 1. 14. 

πατρίαν εἴπερ καθ᾽ ὁδόν νιν εὐθυπομτὸς 

αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον ᾿Αθά- 
ναῖς Ν. 2, 8. νεαρὰ δ᾽ ἐξευρόντα δόμεν 
βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος Ν. 8. 20. 

᾽Εριφύλαν, ὅρκιον ὡς ὅτε πιστόν, δόντες 
Οἰκλείδᾳ γυναῖκα Ν. 9. 17. μάτρωί θ᾽ 
ὁμωνύμῳ δέδωκε κοινὸν θάλος 1. 7. 24, 

ἐμοὶ δ΄ ὀλίγον δέϊδοται θαί (ς ΡΙκίατοδο 

βδυΡ». Ο-Η) Πα. 4. δ2. δῶκεν Πα. 188. 8. 

ἔς., καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον 

περ᾽ αὐτᾶς (5Ξς. δρῦς. είυες ῥγοοῇ οἵ τἰΞεῖἢ 

Ῥ. 4. 206. αὖ8. νπαΐλὲ απ οὔβεν οὕτω δ᾽ 

ἐδίδον Λίβυς ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον 
ἄνδρα Ρ. 9. 117. ἰο]οννεά ὈΥ δὴ ἰπί. οἵ 
Ῥυγροβε: ἀμφιπόλους ἐκέλευσεν ἥρωι πορ- 
σαίνειν δόμεν Εἰλατίδᾳ βρέφος Ο. 6. 33. 

“'ΨΚρονίδα δὲ τράφεν Χίρωνι δῶκαν" 
Ῥ. 4. 116. ἀντίτομα --- δῶκε χρίεσθαι Ρ. 

4. 222, Μοίσαισί τ᾽ ἔδωκ᾽ ἀρόσαι (8ς. 
τοὺς στεφάνους διὰ τὸν ὕμνον. Σ.) Ν. 10. 

20. ἐπεί σφιν ᾿Απόλλων δῶκεν ὁ χρυσο- 
κόμας ᾿Αστερίας δέμας οἰκεῖν Πα. ὃ. 41. 

2. ργαηπί οἵ ἀεϊο8 ργαπῖίηρ 8068 ἴο 

ἤθη. ""τὺ δὲ πρᾶξιν φίλαν δίδοι΄᾿ Ο. 1. 88. 

εὐθὺν δὲ πλόον καμάτων ἐκτὸς ἐόντα δίδοι 

Ο. 96. 104. ὦ Ζεῦ, --- τίμα μὲν ---, δίδοι τέ 

οἵ αἰδοίαν χάριν (ν. 1. δίδου) Ο. 7. 89. 

ἐσλὰ δ᾽ ἐπ᾿ ἐσλοῖς ἔργα θέλοι δόμεν Ο. 8. 

8δ. Ζεῦ τέλει", αἰδῶ δίδοι Ο. 18. 116. 

δίδωσί τε Μοῖσαν οἷς ἂν ἐθέλῃ Ῥ. ὅ. θὅ. καὶ 

132 διέρχομαι 

τὸ λοιπόν ὅμοια, Κρονίδαι μάκαρες, διδοῖτ᾽ 

ἐπ᾿ ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς ἔχειν (δίδοιτ᾽ 
ἀυνίζαπίος ὙΝδοκοσπαροὶ) Ῥ. δ. 119. ἐμοὶ 

δ’ ὁποίαν ἀρετὰν ἔδωκε Πότμος ἄναξ Ν. 4. 

42. τὶν δ᾽ ἐοικότα καιρὸν ὄλβον δίδωσι 
(5δς. Μοῖρα) Ν. 7. 69. δύνασαι δὲ βροτοῖσιν 

ἀλκὰν ἀμαχανιᾶν δυσβάτων θαμὰ διδόμεν 
8ς. Ἠογδμῖοβ Ν, 7. 97. τῶν τε γὰρ καὶ τῶν 

δίδοῖ (Ξς. Τύχα) 1. 4. 88. καὶ τὸ μὲν 

διδότω θεός Πα. 2. δὅ8. ἐπεύχομαι δ᾽ 

Οὐρανοῦ τ’ εὐπέπλῳ θυγατρὶ Μναμο- 
σύνᾳ κόραισί τ’ εὐμαχανίαν διδόμεν Πα. 

ἼΒ. 17. εὔχομαι [---Ἴ θέλοντι δόμεν {Πα. 

106. 4. 
3. ἀεϊένεν πῦῸ, ρίυε ουὲν 10 ὁ δ᾽ ἀρχα- 

γέτας ἔδωκ᾽ ᾿Απόλλων θῆρας αἰνῷ φόβῳ 
Ρ. ὅ. 60. καί τινα --- φᾶσέ νιν δώσειν 

μόρῳ (Βοοοκῆ: μόρον οοἀά: φᾶ ἑ δᾳώσειν 

Ὑ., Ὑμοῖϊοσ) Ν᾿ 1. 66. ἔδοξ᾽ ἦρα καὶ 
ἀθανάτοις ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον 

ὕμνοις θεᾶν διδόμεν Ι. 8. 60. 

4, εἰνε οἱ, ῥγνοάπεε δίδοι φωνάν (Ηοτ- 

τοδῃηῃ: δίδου οοἀά.) Ν. δ. δ0. (ἄρουραι) 

βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν 
Ν. 6. 10. ἐν σχερῷ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν μέλαιναι 
καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι Ν. 11. 39. 

5. ἐπ ἱπιοβῖὶβ. ἀπὸ δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ --- δώσω 
ν. ἀποδίδωμι Ρ. 4. 67. τοῦτο δόμεν γέρας 

ἔπι Βάττον γένει ν. ἐπιδίδωμι Ῥ. ὅ. 124. 

διείργω] ςἐῤρανγαίε διείργει δὲ (8ς. ἡμᾶς) 
πᾶσα κεκριμένα δύναμις, ὡς τὸ μὲν οὐδέν, 

, ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἔδος μένει 
οὐρανός Ν, 6. 3. 

διέπω)] αὐνείηδίεν "Ορτυγίας, τὰν “1ἐ- 
ρὼν καθαρῷ σκάπτῳ διέπων Ο. 6. 933. 

ἀγώνων μοῖραν 'Ἑρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ 

διέποντι θάλειαν (85. Διόσκουροι) Ν. 10. 

δ8. Σύριον εὐρναίχμαν διεῖπον στρατὸν 
ἰ. 6. τς Ατηδζοῃβ ἔτ. 173. 1. ἔγαρ. διέτει 

διτ, 8884. 18. 
[διερός ὃ τὸν χερὶ τανδιεραν[!. 6. τανδ᾽ 

ἱερὰν «οἴ. Σ. πῃ πιᾶγρ. οὕτως εἴρηκε τὸ 

ῥόπαλον. ἱερὰν τὴν μεγάλην. ἔνιοι 

., διεράν, ὅτι... νγρον ἱ. ε. ἦν δίυγρον νεὶ 
ἦν ὑγρόν (5ἰο ΞῃρρΡ. οἵ οχρ!ές. Θ}0}}) ἐγ. 384.] 

διέρχομαι) ἃ. ῥαςς ἐπνοιρὰ ς. ἀος. φῶτας 
δ᾽ --- δαμάσσαις διήρχετο κύκλον ὄσσᾳ 



δίζημαι} 

βοᾷ ((. 6. 1λς εἶχοὶα οἱ βρβοϊδίοσβ) Ο. 9. 

98. Ὁ. 2655 ἐδνοωιρὴ ἰο ς. ᾶἀςο. (ἀρε- 

τὰς) αἷσι Κλεωνυμίδαι θάλλοντες αἰεὶ σὺν 

θεῷ θνατὸν διέρχονται βιότον τέλος ἱ. «6. 
Ὁτίης ἰδεῖς νοβ ἴο δΔὴ οὐὰ Ὃὁ1. 4. δ. ς 

20 ἱπγοιρῆ παεὶ., γεῖαίς ἐπ ἢ ἄπορα 
γὰρ λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά 

μοι διελθεῖν Ν, 4. 72. 

δίζημαι 8] σελ καὶ μυχοὺς διζάσατο (δς. 
᾿Απόλλων), βαλλόμενος κρητῆδας ἀλσέων 

(Μείπεκο, ΜΜῺ.: δινάσατο, δεινάσατο 
ςοἀά. ϑιταθοπίβ) ἔγ. 814. 4. 

διϑύραμβος) (-ῳ, -ων Βεΐοτοο!. ἃςο. -αμβα.) 
ἀϊπγγαηιὸ ταὶ Διωνύσουν πόθεν ἐξέ- 

φανὲν σὺν βοηλάτᾳ χάριτες διθυράμβῳ; 

(νίΖ. ἐκ τῆς Κορίνθου) Ο. 18. 19. πρὶν 

μὲν ἔρπε σχοινοτένειά τ’ ἀοιδὰ διθυράμβων 
καὶ τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ 

στομάτων Δ. 2.2. Ἡετγοάΐδῃ. ἃ. 626. 86. 

Ι,.., ὥσπερ διθύραμβον διθύραμβα παρὰ 
Πινδάρῳ ἐτ. 86. ε58ῖ., Σ Ο. 18. ὃδο. ἐν μὲν 

τοῖς ὑπορχήμασιν ἐν Νάξῳ φησὶν πρῶτον 

εὑρεθῆναι διθύραμβον, ἐν δὲ τῷ πρώτῳ 
τῶν διϑθυράμβων ἐν Θήβαις ἔτ. 71. Ηε- 
τοὐἀΐδη. 2. 878. 135. 1.., Πίνδαρος δέ φησι 

λυθίραμμον. καὶ γὰρ Ζεὺς τικτομένου 

αὐτοῦ (-Ξ τοῦ Διονύσου) ἐπεβόα’ λῦθι 

ῥάμμα {τ. 86. Ῥηϊοάοτι., ἂς πιιβίοα 4 

Ρ. 89. 10Κ. καὶ Πίνδαρον οὕτω νομίζειν, 

ὅτ᾽ ἔφη θύσων πο[ιεῖσ)θαι διθύραμβον 
{τ. 868 ςΐ. ΚΑΙ πὶ. ἔτ. 494Ρ 1. ἃ τεβῖ. 

δίκα) (δίκα, -ας, -ᾳ, -αν; -ας.) 

1, 7μδείςε ἃ. 5ἰπρ., γίραίι, (5εη56 ο7) 

7μοεἶοα κόρος, οὐ δίκᾳ συναντόμενος Ο. 2. 

90. “κέρδος αἰνῆσαι πρὸ δίκας δόλιον᾽᾽ 

Ρ. 4. 140. ἔπεται δὲ λόγῳ δίκας ἄωτος, 

ἐσλὸν αἰνεῖν Ν. 8. 29. δέξαιτο δ᾽ Αἰακιδᾶν 
ἠύπυργον ἕδος, δίκᾳ ξεναρκέι κοινὸν 
φέγγος ἱ. 6. ϑ81πηἰπῷ ἢ ΠΟΒρ (ΔΌ]ς 

Ἰυβέίοα οσ 41} Ν. 4. 12. εὐώνυμον ἐς 

δίκαν τρία ἔπεα διαρκέσει Ν. 7. 48. 

κρέσσων δὲ καπτπαύει δίκαν τὰν πρόσθεν 

ἀνήρ Ν. 9. 16. πατρὶ δ’ ᾿Αδράστοιο 

Λνυγκεῖ τε φρενῶν καρπὸν εὐθείᾳ συνάρ- 
μοξεν δίκᾳ Ν. 10. 12, τῶν μὲν ὑπὸ στάθμᾳ 
νέμονται οὐ θέμιν οὐδὲ δίκαν ξείνων 

ὑπερβαίνοντες 1. 9. δ. ἀλλὰ δίκας ὁδοὺς 
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δικάζω)] }α5ς ςεηίεηες τροη 

δικαιόπολις] οὐδ 7μ5| οἷν 

δίκαιος 

πι[στ]ὰς ἐφίλη[σ.]ν. Παρϑ. 2. θ4. πότερον 

δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἣ σκολιαῖς ἀπάταις 

ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν ἐγ. 
218. 1. ἐν, σὺν, παρὰ δίκ. ῥτο δἄάν., 
ἐν δίκᾳ. τε καὶ παρὰ δίκαν Ο. 2. 10. ἐν 

δίκᾳ (ἐνδίκας οοπὶ, 826}1.) Ο. 6. 12. σὲ 
δ᾽ ἐρχόμενον ἐν δίκᾳ Ῥ. 8. 14. κεῖνος 

αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν παντὶ θυμῷ σύν τε 
δίκᾳ καλὰ ῥέζοντ᾽ ἕννεπεν Ῥ. 9. 96. 
αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν ἐν δίκᾳ τε μὴ κε- 
κινδυνευμένον Ν. δ. 14. ἐκ πόνων δ᾽, οἵ 

σὺν νεότατι γένωνται σύν τε δίκᾳ Ν. 9. 
44. τὸ δὲ πὰρ δίκαν γλυκὺ πικροτάτα 

μένει τελευτά 1. 7. 48. Ὀ. Ρ]. ἀεεοὶςίοης, 

ἡμάρενιεηῖς ο γέρλι “Ἱππόταις εὔϑυ- 

νε λαοῖς δίκας᾽᾽ Ρ, 4. 168. (Αἰακὸς) ὃ καὶ 

δαιμόνεσσι δίκας ἐπείραινε 1. 8. 24. 

2. »νπαριριδν, τυᾶν νῦν γε μὰν τὰν Φι- 

λοκτήταο δίκαν ἐφέπων ἐστρατεύθη (8ς. 

Ἱέρων) Ρ. 1. δ0. ἄλλα δ' ἄλλοισιν νόμιμα, 
σφετέραν δ᾽ αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν ἕκαστος 

ἔσ. 216. 8. ἀςς. ῥτο ρζερ. ς. ξεπ., ποτὶ 

δ᾽ ἐχθρὸν --- λύκοιο δίκαν ὑπτοθεύσομαι 
Ρ. 2. 84. 

3. Ῥῖο ρεῖβ., {ποϊος Δαμάγητον ἀδόν- 

τα Δίκᾳ Ο. 1. 17. Εὐνομία --- κασιγνήτα 

τε βαθρὸν πολίων ἀσφαλὲς Δίκα καὶ --- 

Εἰρήνα Ο. 18. 7. φιλόφρον Ἡσυχία, 
Δίκας ὦ μεγιστόπολι θύγατερ Ρ. 8. 1. 
κώμῳ μὲν ἀδυμελεῖ Δίκα παρέστακε Ρ. 8. 
11. 

τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε 

Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις 
Ο. 2. 89. )δικάσαι[ Πα. 6. 160. 

ἁ δικαιόπο- 
λις --- νᾶσος (Αἰρίπα: οἵ. νν. 1, 71) Ῥ. 8. 22. 

δίκαιος] (-ον; τοις: -ἄν: τῳ: δάν. -ὡ) 
Θήρωνα --- ὄπὶ δίκαιον ξένων (Ἡεγαιθηπ: 

ὀπὶ νεῖ ὅπι δίκαιον ξένον οοἀά: ὅτην 

δίκαιον ξένων Ηατίυηρ: ὄὅπιδι δίκαιον 
ξένων Βυτν) Ο. 2. θ. νώμα δικαίῳ πη- 

δαλίῳ στρατόν Ῥ. 1. 86. δικαιᾶν Δαμο- 
φίλου πραπίδων Ῥ. 4. 280. μάλα μὲν 

ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι (5.. Διόσ- 

κουροι) Ν. 10. δά. ἀνδρῶν δικαίων 

Χρόνος σωτὴρ ἄριστος ἔτ. 169. ἀρετὰ --- 

ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ᾽ ἐν δικαίοις τε 



δίκαιόω 

πρὸς ὑγρὸν αἰϑέρα Ν. 8. 41. [βιαιῶν τὸ 
δικαιότατον (ν. ἱ. δικαιῶν τὸ βιαιότατον) 
τ. 109. 3.1 δἄάν., Ἰσφίσιν μάλα πρᾶξον 
[δικαίως Πα. 8. 12. 

δἴκαιόω) "παλε με 56η8. ἀυῦ. ὑρμηϊδη, 
7 ν Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς --- 

ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον ὑπερτάτᾳ 
χειρί (ν. 1. βιαιῶν τὸ δικαιότατον) ίγ. 

169. 3. 
δικτυί παιδὶ δικτυΐ ἐγ. 200. 6. 

δινάω, -ἐω] (οἴ. ὠκυδίνατος; φωνάω, πο- 
νάω: ν. Ἐοτγββπιᾶπ, δ91.) οαεί ΜΠ ἃ 

ψλιγ ς τιοιίοη, πιςῖ. ὀμμ]άτων ἄπο 

σέλας ἐδίνασεν Πα. 20. 18. ῬΆ539. 

δὲ Τἀνοιυη ἑμίο σοηζεσίοη ἦρ᾽ ὦ φίλοι, κατ᾽ 
ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινάθην, ὀρθὰν 

κέλευθον ἰὼν τὸ πρίν (ν. 1. ἐδινήθην) Ρ. 

11. 88. ἀν. ίταρ. Ἰδί)νευντι (Πρ δεὶ 

ΒΌΡΡ.: δίοἼνευντι[ 5π6}}} Δ. 46. δ. 

Διόδοτος] ἰαἴπεῦ οὗ ϑισορβίδαεβ, 'ν8ο ν'83 

1π6 ἀπ0]6 οὐ (ῃς ὙΠΟΌΔΩ ϑίγερβία 68, 8Δῃ 

Ιϑι ππλδ νἱοῖοτς. τὺ δέ, Διοδότοιο 
παῖ 1. 7. 31. 

Διίόϑεν)] ,γηοηι Ζειες καὶ τὸ μόρσιμον 

Διόθεν πεπρωμένον ἔκφερεν Ν, 4. 61. 
ταύταν μεθϑέπτων Διόθεν αἶσαν Ν. 6. 18. 

Διόθεν τέ με σὺν ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευϑέντ᾽ 

ἀοιδᾶν δεύτερον ἐπὶ τὸν κισσοδαῆ θεόν 
(Ξ: ἀπὸ Διὸς ἀρχόμενον Ν. δ. 235) ἔτ. 
18. 1. 

διοίγω] :-ῤ᾽ἱὲ οῤῥτη 
διήγεται) ἔτ. 2400. 

Διομήδης] «. 50ῃ οἱ Τνάου. Διομήδεα 

δ᾽ ἄμβροτον ξανϑά ποτε Γλανκῶπις ἔθηκε 
θεόν Ν. 10. 7. σϑ8ὲ., ν. 'Ρῆσος {[τ. 262. 
Ὁ. 80οῃ οἱ Ατεβ, κὶπρ οὐ 1μ6 ΤὨσγαδοίδη 

ΚΙΚοηςβ, Κ!Π]σὰ ὃν Ἡγακ]α8. ἸΔιομή- 

δεος ἵππους [  --- μ)]όναρχον Κικόνων 
[παρὰ] Βιστονίδι λίμνᾳ [χαλκοθώρ]ακος 

᾽Ενναλίον [---Ἰ ἔκπαγλον υἱονί ἐγ. 169, 9. 

Διόνῦσος] ν. Διώνυσος. 

διορϑόω) ςε! εἰγαίφί! ταοῖ. ἐθελήσω τοῖ- 
σιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου ξυνὸν 
ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον Ο. 7. 31. 

διόρνυμι} ἀνίυε ἐβνομρῆ (διορνύμενος) 
(ϑυρρΡ. 88η6}} Ἂς Σ. δ)ιορν[ύμενος) ἀντὶ 

περῶν) Δ. 4. 17. 

διοίγετο σάρκες (ν. Ι. 
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δῖος] ἀϊυέτια Πυθῶνι 
διὸν --- Αἰακὸν 1. 8. 231. 

διόσδοτος, -ον] κρίνει: ὃν ΖεμςΞ ἀλλ᾽ ὅταν 
αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ, λαμπρὸν φέγγος 
ἕπεστιν ἀνδρῶν Ρ. 8. 96. οἶδε μὲν βίου 
τελευτάν, οἷδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν ἔτ. 
187. 2. 

(Διόσκονροι)) ν. Θησεύς ἐεϑὲ. ἐγ. 288. 
διπλόος] ἀοιιδίε παγκρατίῳ φρθέγξαι 

ἑλεῖν ᾿Επιδαύρῳ διπ'λόαν νικῶντ᾽ ἀρετάν 
ἱ, 6. ἴῃ δοχίπρ ἀπά ἐπ ἴδε ραηκγδίίαπι Ν, 

ὅ. δ2. οὐ γνώμᾳ δίπλόαν θέτο βουλάν 
ανιδίριοιις Ν. 10. 89. ὅδ᾽ ἀνὴρ διτπ' λόαν 
νίκαν ἀνεφάνατο 1. 4. 70. τὶν δ᾽ ἐν ̓Ισθμῷ 

δῖίπλόα θάλλοισ᾽ ἀρετά 1. δ. 17. 
Δίρκα] ἃ βϑρτίπβ απὰ βίγοδῃιῃ ἱπ ΤΠΟΡο5. 

μελέων, τὰ παρ᾽ εὐκλέι Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν 
φάνεν Ο. 10. 86. ῥεέθροισί τε Δίρκας 
ἔφανεν καὶ παρ᾽ Εὐρώτᾳ πέλας ἱ. ο. δὲ 
ὙΒΟΡο5 δηὰ ϑραγία 1. 1. 29. πίσω σφε 

Δίρκας ἁγνὸν ὕδωρ, τὸ βαϑύζωνοι κόραι 
χρυσοπέπλον Μναμοσύνας ἀνέτειλαν παρ᾽ 
εὐτειχέσιν Κάδμον πύλαις 1. 6. 14. (Ζεὺς) 

ὃ τὰν μὲν (Ξς. Θήβαν) παρὰ καλλιρόῳ 

Δίρκᾳ φιλαρμάτον πόλιος ὦὥκισσεν ἀγε- 
μόνα ἴ. 8. 20. 

Διρκαῖος] οἵ Ὀίνλα κωφὸς ἀνήρ τις, 

ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει, μηδὲ 

Διρκαίων ὑδάτων ἀὲ μέμνανται, τά νιν 

θρέψαντο καὶ ᾿Ιφικλέα Ῥ. 9. 88. 

δὶς] (υίεε Διαγόρας ἐστεφανώσατο δίς 
Ο. 1. 81. ᾿Ολυμπίᾳ στεφανωσάμενος καὶ 
δὶς ἐκ Πυθῶνος Ο. 13. 18. τὸ δὲ συγγενὲς 
ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς ᾿Ολυμπιονίκα 
δὶς ἐν πολεμαδόκοις Ἄρεος ὅπλοις Ρ. 10. 

18. τετραορίας --- δυώδεκα πέτρῳ ἧροάς 

τ᾽ ἐπεμβεβαῶτας ἱπποδάμους ἕλεν δὶς τό- 

σους Ν. 4. 80. τὺ δ᾽ Αἰγίναϑε δίς, Εὐθύ- 
μενες, Νίκας ἐν ἀγκώνεσσι πίτνων (ΕΑ. 

ΘομιναγίΖ: αἰγιναθεας οοὐά.) Ν. ὅ, 41. 

ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον ἕκατι ποδῶν 

εὐωνύμων δὶς δὴ δυοῖν ἱ. ε. τῆς εςξ οἵ 

Βεἷπΐβ αηὰ Μοραβ Ν, 8. 48. Οὐλία παῖς --- 

νικάσαις δὶς Ν. 10. 21, ἀδεῖαί γε μὲν 

ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς ᾿Αθαναίων μιν 

ὀμφαὶ κώμασαν Ν. 10. 84. τοὶ καὶ σὺν 

μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον Ι. ἢ. 80. 

δίᾳ Ρ. 1. 11. 



δισκέω 

“μηδὲ Νηρέος θυγάτηρ νεικέων πέταλα 
δὶς ἐγγναλιζέτου ἄμμιν" ἱ. ες. αραΐῃ 1. 8, 48. 

δισκέω) σου νυ ἃ οἰγο] πρὶ σπονοτηοηξ. 

πιρῖ. μακρὰ δισκήσαις ἀκοντίσσαιμι 

τοσοῦϑ᾽, ὅσον ὀργὰν Ζεινοκράτης ὑπὲρ 
ἀνθρώπων γλνκεῖαν ἔσχεν. (τὸν ἐμὸν 

λόγον ῥίψας. Σ) [. 3. 88. 
δίσκος] ἀέξοημς οἷά τε χερσὶν ἀκοντί- 

ἕοντες αἰχμαῖς, καὶ λιθίνοις ὁπότ᾽ ἐν 
δίσκοις ἣν (Ηεογδηη: ὁπότε δίσκοις 
ςοἀά.: ΤΑςεοὶ. δεο., οὗ. Ἠοηδηῦ-) ο- 
Ὀγσυηπος 104.}1. 1. 285. 

δισσός) ἐτυο, ἀοιιδῖε δισσαῖσι δοιοὺς αὖὐ- 

χένων μάρψαις ἀφύκτοις χερσὶν ἑαϊς 
ὄφιας Ν. 1. 44. (ὕμνον) δείνιος δισσῶν 

σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον 
ἄγαλμα (δίσσων σταδίων ὅτι διαυλοδρό- 
μος. Σ, Ὀυϊ ρμεοῖδδρδ ἃ τεΐ. ἴο ἔννο νίο- 

τοτίεβ ἰβ ἱηϊζοπάδα) Ν. 8. 16. 

διφ' ρηλἄσία] ἐλανίο! ἀν οίηρ ἀγῶνα νέμειν 
ἀνδρῶν τ’ ἀρετᾶς πέρι καὶ ῥιμφαρμάτον 
διφρηλασίας Ο. 3. 38. 

διφρηλάτας) ἑλανγίοίδεν διφ'ρηλάτα ᾿Αμ- 
φιτρύωνος σάματι 10. 9. 82. κεῖνοι γὰρ 

ἡρώων δῖφρηλάται Λακεδαίμονι: καὶ Θή- 
βαις ἐτέκνωθεν κράτιστοι Καϑίος δηὰ 

Ιοΐαοβ 1. 1. 17. 
δίφρος} (-ῳ, -ον; -οὐτ) «. ἐσεοξρῥὲ,, δοάγ οἵ 

οβαῦοι. ἕεστὸν ὅταν δίφρον ἔν θ᾽ 
ἄρματα πεισιχάλινα καταζευγνύῃ σθένος 

ἵππιον Ρ. 2. 10. Β. οδαγίοί ἔδωκεν 

δίφρον τε χρύσεον Ο. 1. 87. ἀνία τ᾽ ἄντ’ 
ἐρετμῶν δίφ'ρους τε νωμάσοισιν ἀελλό- 

ποδας ῬΡ. 4. 18. ὅλον δίφρον κομίξαις 
Ῥ. ὃ. 81. ἔνεικξέ τε χρυσέῳ παρθένον 

ἀγροτέραν δίφ'ρῳ Ῥ. 9, 6. οὐδὲ παναγυ- 

ρίων ξυνᾶν ἀπεῖχον καμπύλον δίφ'ρον 
1,4... 39. 6. πιοῖ,, οὐ 446 οδιανίοἱ οὐ 5οπᾷ 
εἴην εὑρησιεπὴς ἀναγεῖσθαι πρόσφορος ἐν 

Μοισᾶν δίφ'ρῳ Ο. 9. 81. ἐς δίφρον Μοισᾶν 

ἔβαινον κλνυτᾷ φόρμιγγι συναντόμενοι 
1. 2, 2. 

δίχα] α. ραν! (Βάττος) πρυμνοῖς ἀγο- 
ρᾷς ἔπι δίχα κεῖται θανών ἱ. 6. αρατί ἔτουι 

τς οἵἴδεσ ἀεδὰ Κίηρμβ. Ῥ. δ. 98. 5. 

ἀτοϊάσά, ἱπ ἀοιδί ς. ἰηξ. δίχα μοι νόος 

ἀτρέκειαν εἰπεῖν {τ. 2138. 4. 
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διχόβουλος, -ον] οἵἉ ἀοιιδέξεϊ ἐοινιδοὶ ἰ. ε, 
αηιδίριιοτι5 εὔχομαι (Δία) ἀμφὶ καλῶν 

μοίρᾳ νέμεσιν διχόβονλον μὴ θέμεν ὁ. 8. 

80. 
διίχόμηνις] 1. αά]., ἀἰυϊάϊηρ 156 νιον ἡ. «ἃ. 

οοτοίηρ ἰῷ τἰπ6 τη 416 οὐ ἰῃς Ἰυ πᾶς πιοπτῃ, 

ΒΕ ἴδς τοοη ἰδ 401]. ἤδη γὰρ αὐ- 

τῷ -- διχόμηνις ὅλον χρυσάρματος 
ἑσπέρας ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα (ὅτι 

πανσελήνῳ ἄγεται ὁ ᾿Ολυμπιακὸς ἀγών) 
Ο. 8. 19. "ἐν διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις 
ἐρατὸν λύοι κεν χαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωι παρ- 

ϑενίας΄ (τουτέστιν ἐν ταῖς τῆς πανσελή- 

νου νυξί. κατὰ ταύτας γὰρ ἐποίουν τοὺς 

γάμους. Σ) 1. 8. 44. 

δίψα] “μένε οι. ἐμὲ δ’ οὖν τις ἀοιδᾶν 
δίψαν ἀκειόμενον πράσσει χρέος Ρ. 9. 104. 

διψάω)] ἠένεί ον τιςῖ., δαυνς περὰ οὔ ς. 
Βεα. διψῇ δὲ πρᾶγος ἄλλο μὲν ἄλλον 
Ν. 8. 6. μὴ νῦν νεκταίρ --- Ἰνας ἐμᾶς 

διψῶντ᾽ αἴ -- Ἰπαρ᾽ ἀλμυρὸν οἴχεσθον 

(ι. 6. διψῶντε) Παρϑ. 9. ΤΊ. 
διώκω] (δίωκε ἱπιρν.; -ῶὧν; -εν: 1. 

διώξω, -εἰ.} 

1. βιείινοιδ αὐτίκα γὰρ ἦλθε Λήδας 
παῖς διώκων Ν. 10. 66. πιεῖ. ἐγ» ἐο εα}- 

ἕωγε, αμαΐ» ὦ Μέλισσ᾽, εὐμαχανίαν γὰρ 

ἔφανας ᾿Ισϑμίοις ὑμετέρας ἀρετὰς ὕμνῳ 
διώκειν 1. 4. 8. ἀγαπᾶται μέτρα μὲν 
γνώμᾳ διώκων, μέτρα δὲ καὶ κατέχων 1. 6. 
71. τερπνὸν ἐφάμερον διώκων ἕκαλος 
ἔπειμι γῆρας ἕς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα 

Ι. 7. 40. μὴ πρεσβυτέραν ἀριϑμοῦ δίωκε, 
θυμέ, πρᾶξιν ἐς, 1217. 4. οὐ μιν διώξω Ο. 

8. 45. 

2. τρεεά, ἀγίνε εἰ. διώξιττπος ὃς κε- 

ραυνοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει 
χερὶ τριόδοντός τ᾽ ἀμαιμακέτου [. ἃ. 835. 

ΓἌβδηρε --- [σέθ]εν ᾿Ιάονι τόνδε λαῷ 

[παι]ᾶνα [διώξω Δηρηνὸν ᾿Απόλλωνα 

πάρ τ᾽ ᾿Αφρο[δίταν (ἃ πυιεΐϊαρμον ἀςτίνεὰ 
ἔτοσι δε σμβατίοι οὗ βοῃμ) Πα. 3. 1. 

3. α. οἱ ρίανίημ ἃ βίγιηρϑὰ ἱπϑέγυ πιθηῖ, 

γῈ} ΟΔῪ φόρμιγγ᾽ ᾿Απόλλων ἐπτά- 

γλώωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων ἁγεῖτο 

παντοίων νόμων (διώκειν δέ φησιν αὐτόν, 

τὸ τάχος ἐμφῆναι βουλόμενος τῆς πλήξεως. 



διωλύγιος ὃ 

Σ) Ν. δ. 24. Ῥ. γῇ ἑδνομφὰ α ϑοηρ Τελασ- 

γὸν ἵππον ἢ κύνα ᾿Αμυκλάιαν --- μιμέο 

καμπύλον μέλος διώκων (4) α]]υβίοη ἐὸ 

τῆς οπατίοϊς οἱ βοηρ, ν. Πα. 2. 4. βαργβϑ, 

δηὰ καμπύλον δίφρον 1. 4. 39; ποτε οἵ ἐπ8 

ΒΥΡοσοΒο8) κἔγ. 1014. 85. 

διωλύγιος ἢ] διω)λνγιαις φυτευοῖ (ϑῈΡΡ. 

Τοῦο! ἀυνἰἐδοῖογ) Πα. 17. δ. 

Διώνῦσος, Διόνῦσος] (Διώνυσος, οου, -οἱο; 

Διονύσον, -ον.) βοη οἱ Ζεῦβ δηδ ϑεἴροο, 

ξοὰ οἱ νης, ἐπ ψῆοβθο ποσοὺγ δ 6 αἰ γ- 

ΓΑΙ 'σ85 δι (0. 18. 18, ἐς. 15. 9---12.) 
ςοπιραῃίοη οἱ Ὠοεπιεῖοσ ({. ἢ. δ), ο811εὰ 

4190 Βεουύοβ, Ετὶθοδβ, δοὰ 1, γαΐος. ΤῊΣ 

ΒΊΟΥΥ οὗ δ οαρίοτα ΌΥ ρἰσζαῖθϑ 'νποπι ἢα 

ξυτποὰ ἱπὲο ἀοϊρπ8 (Ηοτι. Ηνσαπ. 3), 

ἌΡΡοατβ ἴο αν Ὀδδῃ ἱγεδίεὰ ἐπ ἔγαβᾷ. 

836, 267. ταὶ Διωνύσου πόθεν ἐξ- 

ἔφανεν σὺν βοηλάτᾳ χάριτες διθυράμβῳ; 
(Μοβςο.: Διον- οοἀά.) Ο. 18. 18. ἦρα 

χαλκοκρότου πάρεδρον Δαμάτερος ἀνίκ᾽ 

εὐρυχαίταν ἄντεϊλας Διόνυσον; (ὁς. Θήβα) 

Σ, 7. 8. τὰν Διωνύσου πολνγαθϑέα τιμὰν 

(Βοςοςκ: Διον- ςοὐὰ. Σιυοϊδηλ) (τ. 29. δ. 

εἰ καί τι Διωζνύσ]ον ἄρουρα φέρει βιόδω- 
ρον ἀμαχανίας ἄκος (ϑυρῃ. Ναίγῃη: ἃ 

τεί. ἴο ἴῃς νϊης οἱ Κοοβ) Πα. 4. 38. 

Διωνύσοιο καρπῷ (ἰ. ασ. πίῃς: διον- 

ςοὐά. Αἰποηδοῖ: οοσσ. ΒοθοΚὨΣ) ἔσ. 124, 8. 

δενδρέων δὲ νομὸν Διώνυσος πολυγαθὴς 
αὐξάνοι (ΥΥ}!.: Διον- ςοἀὰ, Ῥ]υΐατοΒ!} ἔγ. 

1638. ἸΔιόνυσί Δ. 2. 81. ἔντι [δὲ καὶ] 
θάλλοντος ἐκκισσοῦ στεφάνων Διο[νύσου --- 

μ]αιόμεναι(ϑαρῃ. Ἡογπιβπη, ἮΝ1.}) Θρ. 8. 

8. ἰε5ῖ., Ἡεγοάϊδη. ὦ. 492. 281.. οἱ δ΄ (ξε. 

Διόνυσον λέγουσιν) ἀπὸ τοῦ Διὸς καὶ 

τῆς Νύσης τοῦ ὄρους ὠνομάσθαι ἐπεὶ ἐν 
τούτῳ ἐγεννήθη, ὡς Πίνδαρος, καὶ ἀν- 

ετράφη ἐτ. δα, -« 247 δοὺς, Ηετοὐίδῃ 2. 
370. 121,. Πίνδαρος δέ φησι λυθίραμμον. 

καὶ γὰρ Ζεὺς τικτομένον (ες. Διονύσου) 

ἐπεβόα' λῦθι ῥάμμα ἔτ. 8ὅ. 

διώξιππος, -ον] ελανέο!-ανοἱπρ διωξίτ- 
που - Κυράνας Ῥ. 9. 4 δι)ωξιτγτί 

(βαρρ. [όδε}}) ἃ. 4ς. 2. δαιτίκλυτ[ον) 

πόλιν ἐς ᾿Ορχομενῶ διώξιπτπον :τ. 
8888. 8. 

136 

δνοφερός] βίοοηιν 

δοκέω 

“κἄᾶδος ὡσείτε φθιμέ- 

νου δνοφερὸν ἐν δώμασι θηκάμενοι᾽" Ρ. 4. 

112. βληχροὶ δνοφερᾶς νυκτὸς ποταμοὶ 

ἐπ τπ6 ὑπάεγνοτα ἐγ. 180. 2, δὰ Θρ. ἴ. 

δοιοί] ἔωο δοιοὶ δ᾽ ὑψιχαῖται ἀνέρες Ῥ. 

δ 

δοκεύω) ἀνεδιεεὰ 

4. 172. δισσαῖσι δοιοὺς αὐχένων μάρψαις 
ἀφύκτοις χερσὶν ἑαῖς ὅφιας Ν. 1. 44. ἀυδ 

δοιὰ βοῶν θερμὰ πρὸς ἀνθρακιὰν στέψαν 

(ΒοοςκΝ: διαβοῶν ςοὐἀά. Αἰδποπδαῖ: βς. 

ἡσώματα) ἴτ. 168. 1. 
λόχμαισι δὲ δοκεύσας 

ὑπὸ Κλεωνᾶν δάμασε καὶ κείνους ᾿Ηρα- 
κλέης Ο. 10. 80. 

οχκέω) (δοκεῖ; δοκέοντα: ἔωαξ, οΥἮ ὅδοτ. 
860). δόξομεν, ἔυϊ. [δοκ]ήσεις : δοτ. ἔδοξε (ν) 

ἔδοξ(ε), ἔδοξαν; ἐδόκησεν, -ἀν: ρΡί. ρδεϑ8. 
δεδόκηται 85 δεῖ.) 

1. Ῥετβ., 8. 8εδ, δὲ ςοπϑδίἀεγοὰ, δὲ ἡεϊᾷ ες. 

ἰη, ἐδόκησαν ἐπ᾽ ἀμφότερα μαχᾶν τάμ- 
νεῖν τέλος (5.. οἱ Κορίνθιοι) Ὁ, 13. δθ. 

“Ἴδοξίε γὰρ) τεκεῖν πυρφόρον ἐρι, (53ς. 
᾿Ἑκάβα) Πα. 81. 19. ο. δι. ἃ ἐπί. 
ἔδοξεν --- αὐτῷ κᾶπος ὀξείαις ὑπακονέμεν 
αὔγαϊς ἀελίου Ο. 3. δ4. ἠὺύ δ᾽ ἔχοντες 

σοφοὶ καὶ πολίταις ἔδοξαν ἔμμεν Ο. 8. 16. 

κνώσσοντί οἱ παρθένος τόσα εἰπεῖν ἔδοξεν 

Ο. 18. 72. ἐδόκησέν τε (᾿Αντίλοχος) τῶν 
πάλαι γενεᾷ ὁπλοτέροισιν --- ὕπατος 

ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάν Ρ. 6. 40. 

ς. ἐηΐ. ἃ »τρὰ. δα). πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ 

πεδ᾽ ἀφρόνων βίον κορνυσσέμεν ὀρθοβού- 
λοισι μαχαναῖς Ρ. 8. 24. σφόδρα δόξομεν 

δαίων ὑπέρτεροι ἐν φάει καταβαίνειν 

(ὑν:.; δόξωμεν οσάἀά.) Ν. 4. 831. Ὁ. 

ἔχρεθὶ ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται κῦμ᾽ 
᾿Αἴδα, πέσε δ’ ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα, 

(δοκέοντι ςοπϊ. Ἑϑηηοὶ: τἰῇ6 Σ δἴ90 

; δχρ]αίῃ ἔνδοξον. ο΄, Θογθεσ, Δ. }. ΡΗ. 

1063, 1824.) Ν. 7. 81. ς. γταᾷ. δοκ)]ή- 
σεῖς οὐ πὰρ σκόπον (εξ Ξϑὺρρ. [00 6}} ἐσ. 68. ξ. 

2. Ἰτηρεσβ., ς. ἰπί., ὦ ἐς λεά ξοοὰ 1. 6. 

οηδ ἀδοίἀδε εἰ δ᾽ ὄλβον ἢ χειρῶν βίαν 

ἣ σιδαρίταν ἐπαινῆσαι πόλεμον δεδόκηται, 

μακρά μοὶ αὐτόθεν ἄλμαθ᾽ ὑποσκάπτοι 

τὶς Ν. δ. 19. ς. ἀαξ. ἃ ἱπί. ἔδοξ᾽ ἦρα καὶ 
ἀθανάτοις, ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον 
ὕμνοις ϑεᾶν διδόμεν [Ι. 8. δ8. 



δόκϊμος 

δόκϊἷμος] αεοερίαδίξς ἄρχε δ᾽ οὐρανοῦ πο- 
λυνεφέλα κρέοντι, θύγατερ, δόκιμον ὕμνον 

Ν. 8. 11]. 

δόλϊος) ἀευίΐοιις δόλιον ἀστόν Ῥ. 2. 82. 

“κέρδος αἰνῆσαι πρὸ δίκας δόλιον᾽᾽ Ῥ. 4. 
140. ἄνεν κυνῶν δολίων θ᾽ ἑρκέων Ν. 8. δ1. 

Πηλεὺς --- δάμαρτος ἹἹππολύτας ᾿Ακάστον 

δολίαις τέχναισι χρησάμενος Ν. 4. δῖ. 

δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ᾽ ἀνδράσι κρέμαται 
Ι. 8. 14. 

δολϊχήρετμος, -ον] πῇ ἰοηρ οαγσς δολιχ- 
ἦρετμον Αἴγιναν Ο. 8. 20 (οί. νανσικλυ- 

τὸς Αἴγινα 1. 9.1. 

δόλϊχος) ἴοηξρ Ἰδολιχὰ δ’ ὁδ[ὸ]ς ἀθανά- 
των Δ. 4. 18. 

Δόλοπες] ἃ ἰτὶρε ἱῃπ ΤὨοββαῖγ, ποῖά 

Βἰἰηρδτησῃ. (Φοίνιξ) ὃς Δολόπων ἄγα- 
Ὑε θρασὺν ὅμιλον σφενδονᾶσαι ἱπποδά- 

μῶν Δαναῶν βέλεσι πρόσφορον (ϑίταῦο, 
9. ὅ. ὅδ. αὐάυςεβ ε1}}8 ραβϑαρε ἴο 8Ποὶν 

ἴθαξ {πς Ἰλοϊοροβ ἑουρμε ὑπᾶος Ῥλιοΐπίχ 

δὲ του, ἃ ίδεϊ ποῖ βἰδίβα ὃν ΗοσλοΓ) ἔτ. 

183. 
δόλος] ομππίηρ, ἱγεασλενν φῶτας δ᾽ ὀξυ- 

ρεπεῖ δόλῳ ἀπτωτὶ δαμάσσαις ἴῃ ντεβῖ- 
τη Ο. 9. 91. θυγατέρι --- ἄντε δόλον 

αὐτῷ θέσαν Ζηνὸς παλάμαι, καλὸν πῆμα 

(Ξ: ψεῦδος γλυκύ ν. 87) Ῥ. 2. 89. καὶ 

τότε γνοὺς ἼἼσχνος Εἰλατίδα ξεινίαν κοίταν 

ἄθεμίν τε δόλον Ρ. 8. 82. τὸν δὴ (5ς. 

᾽Ορέσταν) --- Κλυταιμήστρας χειρῶν 
ὕπο κρατερᾶν ἐκ δόλον τροφὸς ἄνελε 
δυσπενθέος Ρ. 11. 18. ὡς τέ νιν (-Ξ 

Πηλέα) -- ἱἹἹππολύτα δόλῳ πεδᾶσαι 

ἤθελε Ν΄. 6. 26, Ἰαιον δόλον ἀπνευΐ Πα. 8. 

81. 

δολοφ'ρἄδής] ὡ ἱνεασπονοις ἱπομρλίς 
πάρφασις --- αἰμύλων μύθων ὁμόφοιτος, 

δολοφραδής, κακοποιὸν ὄνειδος Ν. 8. 8383. 

δολόω] ἀεεεῖυε μὴ δολωθῆς, ὦ φίλε, 
κέρδεσιν ἐντραπέλοις Ρ. 1. 92. 

δόμος] (δόμον; -οἱ, -ων, -οισίιν), -ους.) 

1, λοιδέ, δονε ἃ. οἱ ἀεἰτ68. οἱ τὰς 

τοῖιρὶς οὐ ΑροἹο: ἀστῶν, "Απολλον, οἵ 
τεὸν δόμον Πυθῶνι δίᾳ θαητὸν ἔτευξαν 

(Νν}..: τεόν τε δόμον οοἀά.: πρόδομον 

ϑοὮσ. : γε δόμον ΜοΞ.Β.) ῬΡ. 7. 11. θεοῦ 
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παρ᾽ εὐτειχέα δόμον Ν. 7. 46. οἱ Ἠδάεδ8: 
μελαντειχέα νῦν δόμον Φερσεφόνας ἔλθ᾽, 

᾿Αχοῖ Ο. 14. 20. εἰς ᾿Αίδα δόμον Ῥ. 8. 11. 

οὗ ΟἸντηροβ: “οὐρανοῦ ἐν χρυσέοις δό- 

μοισιν᾽ Ν. 10. 88. Ὁ. οἱ πιογία!β. 

Πύρρα Δευκαλίων τε --- δόμον ἔθεντο 
πρῶτον Ο. 9. 44. Βαττιδᾶν ἀφίκετο 
δόμους ἱ. ὁ. ὄγτεης Ρ. δ. 29. ἑκόντος 

εἴ τις ἐκ δόμων φέροι Ρ, 8. 14. ἐπεὶ ἀμφ᾽ 

᾿Ἑλένᾳ πυρωθέντων Τρώων ἔλυσε δόμους 
ἁβρότατος Ρ. 11]. 84. ἐν τεμένεσσι δόμον 

ἔχει τεοῖς Ν, 7. 94. τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν 

δόμον 1. 1. 19. ποῖ ζυγέντες ἐρατᾷ δόμον 
Δ. 1. 8. ἀσκὸς δ’ οὔτε τις ἀμφορεὺς ἐλίνυεν 

δόμοις "ἔτ. 1040. 4. Ρ]. ῥτοὸ 5ίπρ. σὲ δ᾽, 

ὦ Δεινομένειε παῖ, Ζεφυρία πρὸ δόμων 

Λοκρὶς παρθένος ἀπύει. Ῥ. 2. 18. “΄λευ- 
κίππων δὲ δόμους πατέρων --- φράσσατέ 

μοι" Ῥὸθὸ 4. 117. θαμὰ δ᾽ ἀλλοδαπῶν οὐκ 

ἀπείρατοι δόμοι ἐντί Ν. 1. 28. Φιλύρας ἐν 

δόμοις ἐπ ΟΒείγοη᾽' 5 οανε Ν. 8. 43. καὶ γὰρ 
οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμων, 

ὦ Θρασύβουλ᾽, ἐρατῶν, οὔτε μελικόμπων 
ἀοιδᾶν 1. 2. 80. καί τοί ποτ᾽ ᾿Ανταίον 

δόμους --- ἦλθ’ ἀνήρ 1. 4. 82. εἷλε Μήδειαν 
ἐν Κόλχων δόμοις ἀμεϊίηρςο, εἶν ἔτ. 172. 7. 

2. πιοί., λοι5ε, {αν Θέρσανδρος -“--- 
᾿Αδραστιδᾶν θάλος ἀρωγὸν δόμοις Ο. 2. 

458. [σεμνὸν αἰνήσειν δόμον (ν. 1. νόμον) 

Ν. 1. 12.] 
δόναξ) νεεὰ νόμον --- λειττοῦ διανισό- 

μένον χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων, τοὶ παρὰ 
καλλιχόρῳ ναίοισι πόλι Χαρίτων Καφι- 
σίδος ἐν τεμένει ἱ. 6. ΡΥ Οτοδοιιεποβ. (εἴ. 

τ. 10.) Ρ. 12, 25. 
δονέω) (δόνει; δονέοι; δονέων; δονεῖν: 

Ρᾶ88. δονέονται: δοῖ. δονηθεῖσα: δε- 

δονημ() “λαλε α. ᾿ϊξ., ὀγαπάΐδἢ ἕλπομαι μὴ 

χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ ὡσείτ᾽ ἀγῶνος βα- 

λεῖν ἔξω παλάμᾳ δονέων Ρ. 1. 44. Ὁ. 

οὐ 5βουηά, εν τῤ, μια Ιο φεΐυεν 

ἀμφὶ Νεμέᾳ πολύφατον θρόον ὕμνων δόνει 
ἡσυχᾷ Ν. 7. 81. Ρ488. παντᾷ δὲ χοροὶ 

παρθένων λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ’ 

αὐλῶν δονέονται Ρ. 10. 39. ς. Μμίᾳ"- 

“τη, ἀεί εγὸ ποθεινὰ δ’ Ἑλλὰς αὐτὰν 

ἐν φρασὶ καιομέναν δονέοι μάστιγι Πει- 



δόξἄ 

θοὺῦς Ρ. 4. 219. Μεσσανίου δὲ γέροντος 

δονηθεῖσα φρὴν βόασε παῖδα ὄν (δονα- 

θεῖσα ςοιΐ. Υεῖς}.) Ῥ. 0. 80. τὸ δὲ πὰρ 

ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων λέ- 
γεται παντὶ μάλιστα δονεῖν θυμόν Ν,, θ. 

δ6. ἃ, τὰς. Ἰενδεδονημί ἐγ. 5611. Ὁ. 

διίο)νευντι (8εὰ δ[ι)ν- Ροϊίαδ᾽", 5π6}}) 
Δ. 4ς. δ. 

δόξα] (-α, -ας, -ᾳ, -αν.) ἃ. οῤῥηίσπ, ἐδοιρὴ 

ἀγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος εὖχος, ἔργῳ 

καθελών Ο. 10. 08. ὁ δὲ λόγος ταύταις 
ἐπὶ συντυχίαις δόξαν φέρει Ῥ. 1. 80. ναὶ 

μὰ γὰρ ὅρκον, ἐμὰν δόξαν --- κάλλιον ἂν 

δηριώντων ἐνόστησ᾽ ἀντιπάλων (κατὰ τὴν 
ἐμὴν δόκησιν. Σ) Ν. 11]. 24. Ὁ. γαῤμ- 

ἐαεΐον; 7απιε ἐξ ἱερῶν ἀέθλων μέλλοντα 

ποθεινοτάταν δόξαν φέρειν Ο. 8. βά. 
ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας οἷον ἀποιχο- 

μένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει Ῥ. 1. 92. 

ὅθεν φαμὶ καὶ σὲ τἀν ἀπείρονα δόξαν 
εὑρεῖν Ῥ. 23, 04. τελέαν δ᾽ ἔχει δόξαν ἀπ’ 
ἀρχᾶς Ῥ. ὃ. 26. δόξαν ἱμερτὰν ἀγαγόντ᾽ 
ἀπὸ Δελφῶν ῬΡ. 9. 75. αὖτις ἐγεῖραι καὶ 
παλαιὰν δόξαν ἑῶν προγόνων Ρ. 3. 10ὅ. 

τῶν εὐφροσύνα τε καὶ δόξ᾽ ἐπιφλέγει Ρ.11. 
48. αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα κέρδει κλέπτεται, 

ἃ φέρει δόξαν Ν. 9. 84. ἀλλὰ σὺν δόξᾳ 
τέλος δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν ἀτρώτῳ 

κραδίᾳ Ν. 11. 9. ψυχὰν ᾿Αἰδᾳ τελέων οὐ 
φράζεται δόξας ἄνευθεν 1. 1. 68. ἴστε μὰν 

Κλεωνύμον δόξαν παλαιὰν ἅρμασιν 1. 3. 

106. ὅσσα δ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἄηται μαρ- 

τύρια φθιμένων ζωῶν τε φωτῶν ἀπλέτου 
δόξας 1. 4. 11. σὺν τέ οἱ δαίμων φντεύει 
δόξαν ἐπήρατον Ι. 6. 12. νεῶν δὲ μέριμναι 

σὺν πόνοις εἰλισσόμεναι δόξαν εὑρίσκοντι 

ἔν. 221. Ἰδοξανί Ῥ. Οχν. 841. τ. 49. ς. 

Βεπ. δόξαν ἔχω τιν’ ἐπὶ γλώσσᾳ λιγυρᾶς 

ἀκόνας (α γοῤιίαιοι 79 }) Ο. 0. 82, 
δορίκτῦπος, -ον] οἵ, τυ! εἱαδληρ σρδανς 

πεμφθεὶς ὑπὸ Τροίαν δορίκτυπτον ἀλαλὰν 

Λυκίων τε προσμένοι καὶ Φρυγῶν (εἀά. 
τοίογ τῆς δα). ἰο εἰἴπεγ Τροίαν οτ ἀλαλάν) 

Ν, 8. 60. πόλιν γὰρ φιλόμολπον οἰκεῖ 
δορικτύτων Αἰακιδᾶν Ν, 7. 9. 

δόρπονϊ »:εαἱ τὸ δὲ κύκλῳ πέδον ἔθηκε 

δόρπον λύσιν (5ς. 'Ηρακλέης : τὸ χωρίον -- 
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καταλντήριον ἔταξεν εἶναι τῶν ἀγωνιζο- 

μένων εἰς εὐωχίαν. Σ. οὗ τὰς Οἰγπηρὶς 

Ρτεςῖποῖ) Ο. 10. 47. 

δόρυ] (δούρατος, δουρί, δορί, δόρν.) α. 
δῥέαν ἀμφότερον μάντιν τ᾽ ἀγαθὸν καὶ 

δουρὶ μάρνασθαι Ο. 6. 17. δουρὶ Περι- 
κλυμένου πρὶν νῶτα τυπέντα μαχατὰν 

θυμὸν αἰσχυσθῆμεν Ν. 9. 80. τίς ἄρ᾽ ἐσλὸν 
Τήλεφον τρῶσεν ἑῷ δορὶ; 1. ὅ. 43. Τροίας 
ἵνας ἐκταμὼν δορί 1. δ. 589. Ρ. “Ὁ 
"Ἐξ ᾿κεανοῦ φέρομεν νώτων ὕπερ γαίας 
ἐρήμων ἐννάλιον δόρυ’ Ῥ. 4. 27. ““πεύθο- 

᾿ μαῖ δ᾽ αὐτὰν κατακλυσθϑεῖσαν ἐκ δούρατος 

ἐναλίαν βᾶμεν᾽" Ῥ. 4. 38, 

Δόρυκ'λος] οἱ Τίγγη8, ἔἶγϑὲ νἱοῖον ἴῃ θοχὶπα 
δῖ ΟἸγπιρίᾷ. Δόρυκλος δ᾽ ἔφερε πυγμᾶς 

τέλος Ο. 10. 67. 

δόσις} (-ἰς, -ἴν.) δ νέκταρ χντόν, 
ι Μοισᾶν δόσιν, ἀεθλοφόροις ἀνδράσιν πέμ- 

ἱ πὼν -- ἱλάσκομαι Ο. 7. 7. τὰν πολέμοιο 
δόσιν ἀκρόθινα διελὼν ἔθυε Ο. 10. 66. εἰ 
γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ 

κτεάνων δόσιν εὐθύνοι Ρ. 1. 16. ἀρπαλέαν 
. δόσιν πενταεθλίον σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς 

ἐπάγαγες Ρ. 8. θ5. τῶν δ᾽ ἐν 'Ελλάδι τερτ- 
νῶν λαχόντες οὐκ ὀλίγαν δόσιν Ρ. 10. 20. 

ἐπεὶ κούφα δόσις (3ς. ἐστὶ) ἀνδρὶ σοφῷ --- 
ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν [. 1. 45. 

δότειρα] (. 84]., οἴνεγ στάσιν --- πε- 
νίας δότειραν (τ. 109. 4. 

δοτήρ) εἰσέν μαντευμάτων τε θεσπεσίων 
᾿ δοτῆρα καὶ τελεσιε[τῦ] θεοῦ ἄδυτον 

- (8ς. Τήνερον) Πα. 7. 1. 

δουλία] εἰαυενγν Ἑλλάδ᾽ ἐξέλκων βα- 
: ρείας ϑουλίας Ρ. 1. 78. 

δουλοσύνα) Ξεγυϊμσ λυγρόν τ᾽ ἔρανον 
; Πολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ᾽ ἔμπεδον δου- 
λοσύναν τό τ᾽ ἀναγκαῖον λέχος (9ς. Περ- 

σεύς) Ρ. 18. 18. 
δοῦπος] ογαολίηρ ταχέως δ᾽ ἀράβη([σε) 

διαλεύκων ὀστέ[ων) δοῦπος ἐ(ρ]ζελικομέ- 

νων ἐγ. 169. 55. 

δράκων) (δράκοντος, -οντα; -ες, -ων, -ας.) 

βεγρεηΐ δύο δὲ γλαυκῶπες αὐτὸν δαι- 

μόνων βουλαῖσιν ἐθρέψαντο δράκοντες 
(1. ς, Ἴαμον) Ο. δ. 46. γλανκοὶ δὲ δρά- 

κοντες, ἐπεὶ (Τροία 95ς.) κτίσθη νέον, 



δρᾶπέτας 

πύργον ἐσαλλόμενοι τρεῖς, οἱ δύο μὲν 
κάπετον --- εἷς δ᾽ ἐνόρουσε (οἵ. ν. ἃ. ΜΌΆΙ, 

Μ. Ἡ., 1964, 5601.) Ο. 8. 87. δράκοντος 
δ’ εἴχετο λαβροτατᾶν γενύων, ὃς πάχει 
μάκει τε πεντηκόντερον ναῦν κράτει (56. 

δέρμα λαμπρόν) ῬΡ. 4. 244. “θαΐέομαι 

σαφὲς δράκοντα ποικίλον αἰθᾶς ᾿Αλκμᾷν᾽ 

ἐπ᾽ ἀσπίδος νωμῶντα᾽᾽ Ῥ. 8. 46. καὶ 

ποικίλον κάρα δρακόντων φόβαισιν ἤλυθε 
νασιώταις λίθινον θάνατον φέρων ἱ. 6. 
τῆς πεδὰ οὗ ἴδ σοΐχοη Ρ. 10. 47. ἀλλὰ 

θεῶν βασιλέα σπερχθεῖσα θυμῷ πέμπε 
δράκοντας ἄφαρ Ν. 1. 40. Παλλάδος 
αἰγὶς μυρίων φθογγάζεται κλαγγαῖς δρα- 
κόντων Δ. 2. 18. 

δρᾶπέτας] μιρίυ6 τε. εὐδαιμόνων δρα- 
πέτας οὐκ ἔστιν ὄλβος ἔτ. 184. 

δράστας] ἀνμάρα εὖ νιν ἔγνωκεν (βο. 

Δαμόφιλος τὸν καιρόν). θεράπων δέ οἱ, οὐ 
δράστας ὀπαδεῖ ("οἱ τερτεηὰ νιν᾽᾿ Ἠε5 

Ῥίδος5, 31. Ῥ, 4. 281. 
δρέπω) (δρέπει; -ΏὮ; τῶν, -οντες; -εἰν! δοτ. 

δρἄπών: πιεὰ. δρέπεσθαι.) ον, γεαρ πιϑῖ., 

ἘΉ7Ὸν δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο 

πασᾶν (8ο. ἹἹέρων) Ο. 1. 18. εὑρίσκοντο 

θεῶν παλάμαις τιμάν, οἷαν οὔτις 'Ελλάνων 

δρέπει Ρ. 1. 49. δ'ραπὼν --- ἱερὸν εὐζοίας 
ἄωτον (8ς. ᾿Ιάσων) Ρ. 4. 130. νόῳ δὲ 

πλοῦτον ἄγει, ἄδικον οὔθ᾽ ὑπέροπλον 
ἦβαν δρέπων Ῥ. 0. 48. καρπὸν δρέποντες 

ἔτ. ΘὉ. {.- ἄνθεα τοιαίυτ ---Ἴ ὑμνήσιος 

δρέπῃ Πα. 12. δ. ἀτελῆ σοφίας καρπὸν 

δρέπειν (δς. τοὺς φυσιολογοῦντατ) ἔτ. 209. 

τηβὰ, θαμὰ μὲν ᾿Ισθμιάδων δρέπεσθαι 

κάλλιστον ἄωτον Ν. 2. 9. ς. βεῃ. ἢ χρῆν 
μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, 

σὺν ἁλικίᾳ (ροπβδίὈ]ν ἐπιοβὶβ, κατὰ --- 
δρέπεσθαι) ἔτ, 133. 1. ἰπ ἐπιοϑὶ5 ἀπὸ καρ- 
πὸν δρέπεσθαι ν. ἀποδρέπω ἔς. 122. 8. 

δρόμος] (-ου,-ῳ, -ον; -οισ(!).) ἃ. γαζὸ 
δέμας ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων 
(8ς. Φερένικος, ΗΪετοη 8 σαςεπογβθ) Ὁ. 1. 

91. τὸ δὲ κλέος τηλόθεν δέδορκε τᾶν 

"Ολυμπιάδων ἐν δρόμοις Πέλοπος, ἵνα 

ταχυτὰς ποδῶν ἐρίζεται ἀκμαί τ’ ἰσχύος 

θρασύπονοι Ο. 1. 94. χαλκέοισι δ᾽ ἐν 
ἔντεσι νικῶν δρόμον 55. Ετρίποϑ Ο. 4. 32, 
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πενταέθλῷ ἅμα σταδίου νικῶν δρόμον 86. 
ΣΧοπόρποη Ο. 18. 80. ᾿Αλεξίδαμος ἐπεὶ 

φύγε λαιψηρὸν δρόμον Ῥ. 9. 121. ἔν τε 

γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν ἕν τ᾽ ἀσπιδο- 

δούποισιν ὁπλίταις δρόμοις 1. 1. 288. Ρ. 

γαζέζοιιγεα δωδεκάγναμιετον περὶ τέρμᾷ 

δρόμου ἵππων Ο. 8. 88. Πυθιάδος δ᾽ ἐν 
δρόμῳ ΡῬ. 1. 82. χαλκὸν --- ὃν τε Κλεί- 
τῶρ --- καὶ Λύκαιον πὰρ Διὸς θῆκε δ' 
ρόμῳ Ν, 10. 48. ἐν γναμπτοῖς δρόμοις 

Ι. 1. 61. ο. ἐμέν οὕ ἐὴ6 νάεσ, γνοιπὰᾶ 

περὶ δωδέκατον δρόμον ἐλαυνόντεσσιν 
Ο. 6. 15. ποδαρκέων δώδεκ᾽ ἂν δρόμων 
τέμενος (ΤὨλοτδοῦ: δ(υ)ωδεκαδρομον, -δρό- 

μὼν Ἄοοὐά.: ν. ποδαρκέω) Ρ. δ. 88. ἃ. 

ον ταεῖ. --- αἰνέω καὶ Πυθέαν ἐν γυιοδά- 
μαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν δρόμον εὐθνπορῆ- 

σαι (τὴν τῶν πληγῶν ὁρμήν τε καὶ 

σπουδὴν πληγῶν δρόμον φησίν, ἵνα 
λέγῃ τὸ παγκράτιον. Σ) 1. δ. 60. ὀρθῷ 
δρόμῳ ἐγ 1. δ. 

δρόσος] (ἡ) ἄδω πιεΐ. φιάλαν --- ἔνδον 

ἀμπέλου καχλάζοισαν δρόσῳ ἱ. 6. "πα 
Ο. 7. 8. μεγαλᾶν δ᾽ ἀρετᾶν δρόσῳ μαλ- 

θακᾶ ῥανθεισᾶν ἱ. 6. ὉΥ 5οηρ8 οὗ ρῥγαΐβϑε 

Ρ. δ. 99. τὰν Ψαλυχιαδᾶν δὲ πάτραν 
Χαρίτων ἄρδοντι καλλίστᾳ δρόσῳ (τοῖς 
ὕμνοις) Σ) 1. 6. 64. 

[Δρύας: 80π οὗ Γγκουτροβ, Ἰπρ οὐ Τῆτδοο, 
βἰαίπ Ὁν ἷβ ἐπε ἐπ ἱοπγβαῖς πιδάῃοβ8 

ν. Θειόδαμος Ῥέτ. 3830. 10] 

[Δρύοψ: οἱ ἰὰς ἰτίθε οὐ {πὸ ὈΓΥΟΡΕΒ. 

Θειοδάμανίτα ---Ἴ πέφνε Δρύίζοπα (δαμονί 

Π.: βυρρ. εἰ οποηὰ, 1]. ; ν. Θειόδαμος) 

ϑές, 888. 10.] 
δρῦς] (ἡ) οαὰ εἰ γάρ τις ὄζους ὀξυτόμῳ 

πελέκει ἐξερείψειεν μεγάλας δρῦός Ῥ. 4. 

202. ἴδεν Λυγκεὺς δρὕὸς ἐν στελέχει ἡμέ- 
νους Ν. 10. 61. 

δυϑ'᾽ μά] Ξεμὴπρ οἱ τὰς 80 τοῖσιν (5. 
ἔογ {πὸ ΟΠ ἄγεπ οὐ Μεραγα δπὰ Ηδγδκ] 65) 

ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλομένα 
συνεχὲς παννυχίζει (ἔθος πρὸς δνσμὰς 

Ἱερουργεῖν τοῖς ἥρωσι, κατὰ δὲ τὰς ἀνα- 
τολὰς τοῖς θεοῖς. Σ) 1. 4. 60ὅ. 

δόνἄμαι] (δύνασαι, -ανται; δύναιτο; δυ- 
νάμενος; δύνασθαι: ρᾷ85. ἀοῖ. το πιοά. 



δύνἄμις 

ἐδυνάσθη) ὃὁδ αδίδ καταπέψαι μέγαν 
ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη (8ς. Ταηία]05) Ο. 1. 

δθ0. ἀποίητον οὐδ’ ἂν Χρόνος --- δύναιτο 

θέμεν ἔργων τέλος Ο. 2. 17. τίς ἂν φράσαι 
δύναιτο; Ο. 2. 100. τά μὲν ὧν οὐ δύνανται 

νήπιοι κόσμῳ φέρειν Ρ. 3. 82. "δύνασαι δ᾽ 
ἀφελεῖν μᾶνιν χθονίων᾽' Ῥ, 4. 168. δύνασαι 
δὲ βροτοῖσιν ἀλκὰν ἀμαχανιᾶν δυσβάτων 

θαμὰ διδόμεν Ν. 2. 96. ἀγαπατὰ δὲ 
καιροῦ μὴ πλαναϑέντα πρὸς ἔργον ἕκα- 
στον τῶν ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν 
δύνασθαι Ν. 8. 6. ὁ δ᾽ ἐθέλων τε καὶ 
δυνάμενος ἀβρὰ πάσχειν {τ. 2. 1. 

δύνἄμις) (-Ἰς, -ἰν) ῥοιυεν, γέδοιιγεθς οἵ. 
Ετἄπηκοϊ, Ὗ ἃ Ἐ 83ὅ9. ξένον μή τιν᾽ -- 

δύναμιν κυριώτερον τῶν γε νῦν (8ς. 

“έρωνα) Ο. 1. 104. τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλα- 

φὴς δύναμις ἕσποιτο (8ς. ἐμοί ἱ. 6. ροοῦς 

τοβουγος) Ο. 9. 83, τελεῖ δὲ θεῶν δύναμις 

καὶ τὰν παρ᾽ ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα 

κούφαν κτίσιν Ο. 13. 88. Λοκρὶς παρ- 

θένος -- διὰ τεὰν δύναμιν δρακεῖσ᾽ 

ἀσφαλές ἱ. ε. τῆτουρῃ πῆς ρόννεσ οὗ 
Ἡϊοτοα Ῥ. δ, 20. σοφοὶ δέ τοι κάλλιον 

φέροντι καὶ τὰν θεόσδοτον δύναμιν Ρ. ὅ. 

13. εἶδε γὰρ ἐκνόμιον λῆμά τε καὶ δύναμιν 

υἱοῦ ᾿. 6. δἷθ ῬΠΥβὶοΔΙ δἰγοηρίῃ Ν. 1. 

δΊ. διείργει δὲ (ἡμᾶς 55.) πᾶσα κεκριμένα 
δύναμις Ν. 6. 8. εὐθυμίᾳ σκιαζέτω νόημ᾽ 
ἄκοτον ἐπὶ μέτρα, ἰδὼν δύναμιν οἰκό- 

θετον Πα. 1. 4. Ἰδύναμις ἀρκεῖ (ὧν σοι) 

6. δ. ϑρρ. 8π61}) Πα. 16. δ. Ἰδυναμί γ4τ. 

8384. ςο]. 2. 16. 

δύνἄσις)] α«. ῥλγείοαὶ εἰνγεηρί δύνασιν 
Αἰήτας ἀγασθείς (5Ξ.. τοῦ ᾿Ιάσονος) Ῥ. 4. 

238. θυμὸν γυναικὸς καὶ μεγάλαν δύνασιν 
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δῦο] (δύο, δνοῖν ρεπ., δύο.) ἑῳο 

δύσθροος, 

δὲ βουλεῦσαι φόνου παρποδίονυ νεφέλαν 
τρέψαι ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν στίχας 
χερσὶ καὶ ψυχᾷ δυνατοί Ν. 9. 839. Ρ. 

ἐπιροσβομδὶ, 2οςοὶδίδ ὦ Μέγα, τὸ δ᾽ 
αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόν 

Ν. 8. 45. εἰ δννατόν, Κρονίων (8ς. ἐστί) 

Ν, 9. 38. ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν 

ἐξελέγχειν Ν. 10. 4δ. ταῦτα θεοῖσι μὲν 

πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν Πα. 0. ὅ3. θεῷ δὲ 
δυνατὸν μελαίνας ἐκ νυκτὸς ἁμίαντον 

ὄρσαι φάος τ. 1080. 1. 

2. τ. ὑγὸ βδυῦϑ., ὐλαί ἐς ῥοφείδίε, «Μαϊπαδία 

“τᾶν ἐν δυνάτῳ φιλοτάτων᾽᾽ 0. 4. 92. 

δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἀλικίᾳ ". 11. δ1. 

3. (τὰς. Ἰωδ᾽ ἐπέων δυνατώτερον. Πα. 4.ῦ. 

[δύνω: -- ἢ καταβαίνειν. --- οὐκ ἄναλκις 

ὡς τόσον ἀγῶνα δῦναι (αἱ ῥοίίτς αἁ 
Ο. 1. 81 γεενεπάπηι Ὡοῖῖ, 5η61}) γ{τ. 842.} 

δύο δὲ 

γλανκῶπες --- δράκοντες Ο. 6. 1δ. ἀγαθαὶ 
δὲ πέλοντ᾽-- ἀπεσκίμφθαι δύ᾽ ἄγκυραι Ο. 6. 

101. δράκοντες ---τρεῖς, οἱ δύο μὲν κάπε- 

τον ---᾿ εἷς δ’ Ο. 8. 38. ἄλλαι δὲ δύ᾽ -- 
χάρμαι Ο. 9. δῦ. δύο δ᾽ αὐτὸν ἔρεψαν 

πλόκοι σελίνων Ο. 18. 32. αἱ δύο δ᾽ 

ἀμπλακίαι Ῥ. 2. 30. δύο δ᾽ ἀπὸ Κίρρας, 
ὦ Μεγάκλεες, ὑμαί τε καὶ προγόνων (56. 
μ᾽ ἄγοντι νῖκαι) Ῥ. 7. 16. δύο μὲν --- ἄνθε᾽ 

᾽Ολυμπιάδος δος. Ν. 6. 61. ἕκατι ποδῶν 

εὐωνύμων δὶς δὴ δυοῖν (ἰ. ε. ποδῶν δὶς 

νικηφόρων καὶ δνοῖν ἀνδρῶν. Σ) Ν. 8. 48. 

δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι 

τὸν ἄλπνιστον, εὐανϑεῖ σὺν ὄλβῳ εἶ τις 

εὖ πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ (ροϑὲ 
ὄλβῳ ἀϊβιίπχ. 41}}) 1. δ. 12. εἴπερ τριῶν 

᾿Ισϑθμίοῖ), Νεμέᾳ δὲ δν[οῖν (ς Σ 5υρΡ. 

θαύμασον'΄ Ρ. 9. 80. Ῥ. ῥουεν θεός 

τέ οἱ (-- ’Αρκεσίλᾳ) τὸ νῦν τε πρόφρων 
τελεῖ δύνασιν Ρ. δ. 117. 

δύνᾶτός, -ὀν] (-ός, -ᾧ; -οἱ: -όν ποπι.; -ἀ 
δος. σοτρ. δυνατώτερον.) 

1. ς. ἱπέ,, ἃ. Ρεγβοπδὶ, αδὶς [ὁ ὅμως δὲ 

λῦσαι δυνατὸς ὀξεῖαν ἐπιμομφὰν τό- 

κος θνατῶν Ο. 10. 9. καὶ μὰν ἁ Σαλαμίς γε 

ΤΌ 1) τ. θά. ". 

δύσβᾶτος, -ον] ὠνρασεαδίε, ἀἰ οι δύ- 
νασαι δὲ βροτοῖσιν ἀλκὰν ἀμαχανιᾶν 
δυσβάτων θαμὰ διδόμεν Ν. 7. 97. 

δύσηρις] γοπε ἰο “ιιαγγεί οὔτε δύσῃηρις 
ἐὼν οὔτ᾽ ὧν φιλόνικος ἄγαν --- μαρτυρήσω 
(ὈνΖ. : δύσερις ςοἀά.) Ο. 0. 19. 

δύσϑροος, -ον] ἐϊ1-ςοιν"αΐηρ δυσϑρόον 
θρέψαι φῶτα μαχατὰν δυνατός Ν. 2. 14. 

Πιερίδων ἀρόταις δυνατοὶ παρέχειν πολὺν 

ὕμνον (55. οἱ Βασσίδαι) Ν. θ. 38. παῦροι 

φωνᾶς ἀνακρινόμενον ποινὰ τίς ἔσται 

πρὸς θεῶν (δς. Βάττον, ννῆο ννὰ58 αἰΠίοϊεὰ 

ψ ἃ βίδηνπιοῦ) Ῥ. 4. 08. 



δυσμενής 

δυσμενής] ἐπδῖν ποτὶ δυσμενέων ἀν- 
δρῶν στίχας Ν. 9. 38. ῥτὸ 53:08. τραχεῖα 

δυσμενέων ὑπαντιάξαισα κράτει Ρ. 8. 10. 
κείνοις δ' ὑπέρτατον ἦλθε φέγγος ἄντα 

δυσμενέων Πα. 2. 69. 
δυσπᾶλής) λαγὰ ἰο τονε ὐἱδὰ, ταθξ., ἀἐ[- 

ομῖ! ὀρθᾷ διακρῖναι φρενὶ μὴ παρὰ 
καιρὸν δυσπαλές (86. ἐστί) Ο. 8. 38. 

ἐπὶ χώρας αὖτις ἔσσαι δυσιταλὲς δὴ γίνεται 
Ῥ. 4. 218. 

δυσπενϑής) ἐγίευσωβ, δὶμεν ἐκ δόλου τρο- 
φὸς ἄνελε δυσπενθέος Ῥ. 11. 18. δυσπενθέι 
σὺν καμάτῳ Ρ. 12. 10. 

δύστᾶνος ισγειοδεὰ μόχθον ἄλλοις ἀμφέ- 

πεὶ δύστανον ἐν τείχεσιν οἵ ἃ (ε]]εὰ οὐκ 

Ρ, 4. 208. 

δύσφᾶμος) οΥἹἉ ΜΙ απ θανὼν ὡς παισὶ 
κλίος μὴ τὸ δύσφαμον προσάψω Ν. 8. 87. 

δύσφορος, -ον] ἐγίευοιις, ῥα! ἔστα δὲ 
θάμβει δυσφόρῳ τερπνῷ τε μιχθείς Ν', 1. δ. 

δυσφόρων -“-- μεριμνᾶν ἔτ. 248. 
[δυσφρόνα: απκίείιν οἱ. νεῖ οὐ Ἦδ8., 

ὙΤπροξσην, 102. τὸ δὲ τυχεῖν πειρώ- 

μενὸν ἀγωνίας δυσφρονᾶν παραλύει (ὅπῸ}}: 

ἀφροσυνί Π.. δυσφροσύναν, -υνᾶν ςοὐά.: 
παραλύει δυσφρονᾶν Ὀϊπάοτί: ἀφροσύνας 
Βοντὰ ἐ Σ: ἀφροσυνᾶν ἐ Σ Μοσιγηίβοῃ, 

νὴ Τοδυ νη) Ο. ὃ. 62] 
[δυσῳροσύνα ν. δυσφρόνα.] 
δύώδεκα) ν. δώδεκα. 
δώδεκα) ἐινείσα τιμάσαις πόρον ᾿Αλ- 

φεοῦ μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων θεῶν (ςΐ. 

βωμοὺς ἔξ διδύμους Ο. ὅ. δ.) Ο. 10. 49. 
“δώδεκα δὲ πρότερον ἁμέρατ᾽" Ῥ. 4. 20. 

ἀκηράτοις ἁνίαις ποδαρκέων δώδεκ᾽ ἂν 
δρόμων τέμενος (Τ᾽ ἈϊεΥΘοἢ : δωδεκάδρομον, 

δ(υγωδεκαδρόμων «ςοὐά.: τἱΐδ ἐΐς γάέε οἱ 
ποοῖυθ νοηο) Ῥ. ὅδ. 833. τετραορίας --- 
δυώδεκα πέτρῳ ἧροάς τ΄ ἐπεμβεβαῶτος ἴπ- 

ποδάμους ἕλεν δὶς τόσους Ν. 4. 38. κατὰ 

μὲν φίλα τέκν᾽ ἔπεφνεν --- δώδεκ᾽, αὐτὸν 

δὲ τρίτον τ. 17]. 
δωδεκάγναμπτος ἰλαέ ἐξ ζινοῖνε {ἴπηε5 γοτπ- 
ἀοᾶ δωδεκάγναμπτον περὶ τέρμα 

δρόμον Ο. 8. 38. 
δωδοιάδρομος] γομπάϊπρ ἐιοοῖυσ {νηὸς {16 

οομγϑδ τεθρίππων δυωδεκαδρόμων Ο. 
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3. δ0 (δωδεκάδρομον τέμενος (ν. Ἰ. δ(υ)ω- 
δεκαδρόμων: δώδεκ᾽ ἂν δρόμων ΤὨΣοΓΒΟΒ) 

Ρ, ὅ. 83.) 
δωδεκάμηνος) γον πυοΐυδ ν»ιοτῖδο, σπιπιαῖ 

ἀλλὰ σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον πε- 

ρᾶσαί νιν ἀτρώτῳ κραδίᾳ (Ετ. ϑεϊπιὰ: 

δνωδ- οοδά.: τὴν πρντανείαν. Σ) Ν, 1]. 

10. 

δωδέκᾶἄτος] υολ περὶ δωδέκατον δρό- 
μον ἐλαυνόντεσσιν Ο. ὃ. 76. 

Δωδώνα] ἴῃ Ἐρίτγυϑ, εἰἰα οἵ ἃ ογδοὶε οἵ 

Ζευδ. ἔγαξᾷ. δ1---οὦὺ Ἄρρθὰσ ἴο δὲ 
ἔτοιλ ἃ ἅνῖπη ἴἰο Ζουβ οὐ Ὀοάομηα. ςἔ. 

Ἐρδοοβ, ΕΟῊ 70Ε 119: τριποδηφορεῖν 
(6ο. τοὺς Θοιωτοὺς) εἰς Δωδώνην, ϑέγαθο, 

Ἴ. 1. 10: οἵ τραγικοί τε καὶ Πίνδαρος 

Θεσπρωτίδα εἰρήκασι τὴν Δωδώνην" 

ὕστερον δὲ ὑπὸ Μολοττοῖς ἐγένετο (τ. θ0. 
Δωδώνϑᾶθεν) γον! οάοπα Νεοτττόλεμος 

δ᾽ ἀπείρῳ διαπρνσίᾳ (ες, κρατεῖ) βουβόται 

τόθι πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται Δωδώνα- 
θεν ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ιόνιον πόρον Ν. 4. 683. 

Δωδωναῖος) οἵ Βοάοηα Δωδωναῖε με- 

γασϑενὲς ὀριστότεχνα πάτερ Ζευϑ. (τ. δ7. 1. 

δῶμα) (δώματι, δῶμί(α); -άτων, -ασι(ν), 
-ατία).) λοιιβδ, δονῆέ 84. οἱ ἀείεαϑ. 

ὕπατον εὐρυτίμου ποτὶ δῶμα Διὸς ΟἸγπι- 

Ρο9 Ὁ. 1. 42. ΄πολνχρύσῳ ποτ΄ ἐν δώ- 
ματι τὴς τοτηρὶς οὐ Αρο]]ο δὲ ᾿ε]ρδὶ 

Ῥ, 4, δᾶ. ἡσυχίαν καμάτων μεγάλων 
ποινὰν λαχόντ᾽ ἐξαίρετον ὀλβίοις ἐν δώ- 

μασι (Ἡρακλέα 5ς6.: ἱ. 6. δμοης ἴὰ6 

ποπιοβ οἱ ἴῇς δούδ) Ν. 1. 71. "Ἄργος 

“Ἥρας δῶμα θεοπρεπὲς ὑμνεῖτε Ν. 10. 2. 
οἷς δῶμα μαυύων ᾿Αχιλεύς 

(τὸν Αιδην. Σ) 1. 8. ὅδ. ἸΚρόνιον δῶμ᾽ 

ἄγλαοί Πα. Τα. ἃ. δ. ρ]. ΡτῸ είπᾳ., “νῦν 
δ᾽ εὐρυλείμων πότνιά σοι Λιβύα δέξεται 
εὐκλέα νύμφαν δώμασιν ἐν χρυσέῴοις΄ Ῥ. 

9. δ6. Ό. οἱ πιοσίβ!β8. κᾶδος ὡσείτε 

φθιμένον δνοφερὸν ἐν δώμασι θηκάμενοι 

μίγα κωκντῷ γνναικῶν ἴῃ ἐθς ρε]άᾶςς οἱ 
Αμρδιηδπου Ρ. 4. 113. ἄτερθε δὲ πρὸ 

δωμάτων ἕτεροι λαχόντες ᾿Αίδαν βασιλέες 

ἱεροὶ ἐντί Ὀοΐοτα τῆς ραῖβεος οἱ τῆς πίηρθ 

οἱ ὕγτγεπε Ῥ, ὃ. 968. παρ᾽ οἷς ποτε Περσεὺς 

ἐδαίσατο λαγέτας δώματ᾽ ἐσελθών ἰτῇ6 



δωρέω 

Βοπιοβ οὗ ἔς ΗἩγρογθογοεδῃβ Ῥ. 10. 82. 

ὄλβιον ἐς Χρομίου δῶμ᾽ Ν. 9. 8. 

δωρέω) ῤνέξεπέ ἰῇ ς. ἀςο. ἃ ἀδξ. εἶ δ᾽ 

ἐτύμως --- μάτρωες ἄνδρες --- ἐδώρησαν 
θεῶν κάρυκα λιταῖς θυσίαις Ο. 6. 78. ταξ. 

τηρά. ρτὸ δοῖ. φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς 

ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν --- δωρήσεται νεανίᾳ 

γαμβρῷ προπίνων (ΒορΟκ υπάδογβέοοά 

[8ς ἴοτπι ἴο ΡῈ ἃ βῃοσζέ νοῖνεὶ δου. 51].} 

Ο. 7. 8. ο. ορεχερ. ἱπί. “ἵνα οἱ χθονὸς 

αἶσαν αὐτίκα συντελέθειν ἔννομον δωρήσε- 
ται Ρ. 9. δή. 

Δωρϊεύς] δονίαη ἃ. δἀ)., αἰιναγβ π ζοπποο- 
ἄοπ ἢ Αἰρίπα. τεθμὸς δέ τις ἀθα- 

νάτων καὶ τάνδ᾽ ἀλιερκέα χώραν παντο- 

δαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις κίονα δαι- 

μονίαν -- Δωριεῖ λαῷ ταμιενομέναν ἐξ 

Αἰακοῦ (ὅτι μετὰ τὴν Αἰακοῦ βασιλείαν 

Δωριεῖς τῆς Αἰγίνης ἐκράτησαν. Σ) Ο. 8. 

80. ἔδεκτο Κίρραθεν ἐστεφανωμένον νἱὸν 
ποίᾳ Παρνασσίδι Δωριεῖ τε κώμῳ (τῷ 
τῶν Αἰγινήτων ὕμνῳ. Σ) Ρ. 8. 20. σὺν 

θεῶν δέ νιν (-Ξ- Αἴγιναν) αἴσᾳ Ὕλλου τε 
καὶ Αἰγιμιοῦ Δωριεὺς ἐλθὼν στρατὸς 

ἐκτίσσατο (οἱ γὰρ ἀπὸ Δώρου ᾿Αργεῖοι 
ᾧκισαν Αἴγιναν, ἡγουμένου αὐτῶν τοῦ 

στόλου Τριάκοντος. Σ) 1. 9. 4. ὀνυμα- 

κλύτα γ᾽ ἕνεσσι Δωριεῖ μεδέοισα πόντῳ 

νᾶσος (8ς. Αἴγινα. ἱ. 6. ἴπ [ῃ6 ϑατοπὶο 

θυ] Πα. 0. 123. Ρ. 8005. θέλοντι δὲ 

Παμφύλου καὶ μὰν 'Ἡρακλειδᾶν ἔκγονοι 
ὄχθαις ὑπὸ Τανγέτου ναίοντες αἰεὶ μένειν 
τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς (85. οἱ 
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Δωρίς] 1. κ(4)., δονίαπ 

δῶρον) (δῶρα, -ων, -(α).) ΡΙ. φὶγις 

ὕμνων ((αὐλόςφ») δὰὺρρ. Βετρκ) “ἐσ. 1915 

ἐεϑξ,, Σ Ο. 1. δύξ: περὶ δὲ τῆς Δωριστὶ 
ἁρμονίας εἴρηται ἐν παιᾶσιν, ὅτι Δώριον 

μέλος σεμνότατόν ἐστι ἔτ. 67. Ρ. οἱ ἴῃς 

Ιϑέμπιυβ οὗ Ἰζογίπτῃ. Αἰγᾶθεν ποτὶ κλειτὰν 
θαμὰ νίσεται ᾿Ισθμὸν Δωρίαν Ν. δ. 37. 

᾿Ισθμίαν ἵπποισι νίκαν, τὰν Ξενοκράτει 

Ποσειδάων ὁπάσαις, Δωρίων αὐτῷ στε- 
φάνωμα κόμᾳ πέμπεν ἀναδεῖσθαι σελίνων 

Ι. ἃ. 16. Ἴσθμιον ἂν νάπος Δωρίων ἔλαχεν 

σελίνων 1. 8. 04. 
Δωρίς] υἷε οὐ Νογευβ, πιοῖμος οἵ {6 

“τν Νεγεὶαβ. Ἰαγλαοκ[όὀλπου)] Δωρί- 

δος [πε]ντήκο[ντα κο]ύραισ[ (βιιρ». Κκοῦθ6}) 

Θρ. 4. 4. 

ἵκεο Δωρίδα 
νᾶσον Αἴγιναν ς΄. Δωριεύς. Ν. 83. 3. ἢ 

Δωρίδ᾽ ἀποικίαν οὕνεκεν ὀρθῷ ἔἕστασας 
ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων (5.. ὦ Θήβα) 

ἕλον δ’ ᾿Αμύκλας Αἰγεῖδαι σέθεν ἔκγονοι 
Ι. 1. 12. 

δῶρα 

καὶ κράτος ἐξέφαναν ἐγ γένος αὐτῷ (5ς. 
θεοὶ Πηλεῖ) Ν. 4. 68. πλεῖστα μὲν δῶρ’ 

ἀθανάτοις ἀνέχοντες 550. ἴδ ςο]οη δὶ οἵ 

ΑΚγαραβ ἐγ 119. 8. “φίλια δῶρα Κνποίας 

ἄγ᾽ εἴ τι, Ποσείδαον, ἐς χάριν τέλλεται᾽" 

Ο. 1. 78. (ἔρωτες) οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας 

τε λέκτρον ποιμένες ἀμφεπόλησαν Κυπρίας 
δώρων Ν. 8. 1. ὑψηλᾶν ἀρετᾶν καὶ 

στεφάνων ἄωτον γλυκὺν τῶν Οὐλυμπίᾳ --- 

ἀκαμαντόποδός τ᾽ ἀπήνας δέκευ ψαύμιός τε 

δῶρα Ο. ὅ. 8. ἀν. Ἰδωροισβουθνί Θρ. 7.12. 
Λακεδαιμόνιοι) Ρ. 1. θὅ. 

Δώριος] Φονίαν ἃ. οἱ Ὀοτγίδη γῆς ΡῬοοΙΓΥ, 
685Ρ. [5 πιυίς. ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα 

δωροφόρος) δεανίηρ ρὶῇς ἄνδρες οἶχ- 
νέοντές σφε δωροφόροι Ρ. ὅ. 86. 

Δώτιος]) ἐπε  οίἑαν νἱαὶπ, ἐπ Τ μεββαιίδη Ῥὲ- 

πασσάλου λάμβαν᾽ Ο. 1. 17. Δωρίῳ 

φωνὰν ἐναρμόξαι πεδίλῳ (τῷ μέλει. Σ) 

Ο. 8. 8. Αἰολεὺς ἔβαινε Δωρίαν κέλευθον 

ξ] (οἵ, οἵ Ἄοοηϊ., ἵν σοπὶ., ἕ; ρ]. σφε 4. ν.: 
ΠΟΝΕΙ͂ υϑοὰ 85 ἃ ἐϊτοςΐ τεΠοχῖίνο: ν. 68 

Ῥίδςςβ, 211.) 

Ιδϑρίοιβ. Πελασγὸν ἵππον ἢ κύνα 

᾿Αμυκλάιαν --- οἷ᾽ ἀνὰ Δώτιον ἀνθεμόεν 

πεδίον πέταται "ἐς. 1074. 4." 

1.8; δος, Ραγβ. ρζοῃ.: λῆηι, κεν, ἡ κλει- 

νᾶς ἐξ ᾽Οπόεντος᾽ αἰνήσαις ἕ καὶ υἱόν, ἂν 

Θέμις --- λέλογχεν Ο. 9. 14. τυφλὸν δ’ 



ἔχει ἦτορ ὄμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος. εἰ 
γὰρ ἦν ἑ τὰν ἀλάθειαν ἰδέμεν (Βοεοκῃ: 

ἐὰν εοἀά.: ἐὰν ΣῪΡ; (οὐ μου μαγάετ }᾽ 

ἐὰν ἀδεβ8 πιληιϑοη 5, 65 ῬΊδςοβ, 268) 

Ν. 7. 28. 

2. οἱ (οἷ οοὰ. υὑπυ8, Βοροκῃ, οἱ οεἴί. 

Ν. 1. 61: οἵ οοπὶ. Βοεςκῇ, οἱ ςοἀά. Ρ, 9. 

84: οἵ ςοηΐ, Καγβοσ, θεῷ οςοἀά. Ν. 10, 81: 
οἵ (ἔοι) αἰνναγϑβ [οἹ͵οννβ ἃ νοννοῖ, Ἰοπᾷ οἵ 

Βῃοσζγί, βδᾶνο ἰῇ ἴνο ἀυδίουβ ἘΧϑΠρ ον, 

ἐοἸ]οννίηρ ἃ τεϊδεῖνος σοη)υποῦοη, Ο. 1. 

δΊ, τ. 109, δ1: οἱ ἰ5 ςοτγεριεὰ οἱ οὐδὲ 

Ν. 8. 89, οἱ ἀντάυσε Ρ. 4. 197: της το- 
ἔεήοπος οὗ οἵἱἨ πιυβ αἰννανβ Ὀ6 ἀεδυςεα 

Ἵτοτλ 56η56 ΔΙοηδ, Ὀυΐϊ οἱ. 1: οἱ ἀοςο5 ποῖ 

10]]ονν ρτγοροβίἰοπ5.) 8. αὐτῷ, 

αὐτᾷ. --- [(ἄταν), ἂν οἱ πατὴρ ὕπερ 

κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον (Ηοτπιαπη, 
ν. ἃ. Μύμ1), Μ. Η., 1984, δ2: τάν οἱ ςοὐά. 

σορῖσα πιεῖσ.: ἅν τοῖ Εδππε}) Ο. 1. δ71.} 

τοὔνεκα προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοι (οἷ) 

πάλιν μετὰ τὸ ταχύποτμον αὖτις ἀνέρων 
ἔθνος (Ττίο].: οἱ προῆκαν εοὐά.: ἴο Ταη- 

1105) Ο. 1. θ6. τοῦτό γέ οἱ σαφέως 

μαρτυρήσω (ἴος Ἠξροβία9) Ο. 6. 20. 
ἔνθα οἱ ὥπασε θησανρὸν δίδυμον μαντο- 
σύνας (ἰο [4πι05)} Ο. θ. θῦὅ. ἄνδρα τε πὺξ 

ἀρετὰν εὑρόντα. δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν 
(ἴο Ῥίαροταβ) Ο. 7. 89. ἀφίκοντο δέ οἱ 

ξένοι (1. Ορουβϑ. “64εἰ αἰ ἱπεέτατ'" 1) ε8 
Ρ).) Ο. 9. 67. δέξαι δέ οἱ στεφάνων ἐγκώ- 

μῖον τεθμόν (ἔτγοτν ΧοηορΒοα) Ο. 13. 29. 

κνώσσοντί οἱ παρθένος τόσα εἰπεῖν ἔδο- 

ξεν Ο. 18. 71. ἄνευ οἱ Χαρίτων τέκεν γόνον 
(ἴο Ἱκχίοη: “ἃ Ὁ} αἰ Σπιότγοϊ." 1)ὲ85 "}.} 

Ῥ. 2. 42. "ἐπί οἱ Κρονίων ἔκλαγξε βροντάν᾽" 

(1 δῆϑννοσ ἴοσ Ευρηῃαπιοβ) Ῥ. 4. 28, 

οἵ. Ρ. 4. 197. ἦλθε δέ οἱ --- μάντευμα (ἴο 

ῬεἸα5) Ῥὶ 4. 73. καί ῥά οἱ -- Μόψος 

ἄμβασε στρατὸν (δὲ [ἀ50πη᾿5 Ὀἱάἀϊηα) 

Ῥ. 4. 189. ἐκ νεφέων δέ οἱ ἀντάυσε (ἰπ 

ΔΏΒΝΟΥ (0 18480η᾽8 ῥγάγοῦ) Ῥ. 4. 197. 

εὖ νιν ἔγνωκεν (55. καιρὸν Δαμόφιλος) 
θεράπων δέ οἱ, οὐ δράστας ὀπαδεῖ ("οἱ 

85 τἀρροσγίε ἃ καιρός --- ρῥἰυϊός αυ'ὰ 

ασππορ 16 Ὠεὲ5 ἢ].) Ῥ. 4. 2387. ὁσία 

κλυτὰν χέρα οἱ προσενεγκεῖν; (πὩροῃ 
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Ογτοπο) Ρ. 8. 30. “ἵνα οἱ χθονὸς αἷσαν --- 

δωρήσεται" (ἴο Ογτοπο) Ρ. 9. δῦ. τέκε οἱ 

καὶ Ζηνὶ μιγεῖσα (νἡξὰ ΑἸαρμἰέγνγοη: οἷ 
ΒοΟΘΟΚΏ, ᾿᾿β8ὴ85 ἀουΐϊς μᾶτος 4υ6 ΪἸ6 

Ῥτοποαὶ ἀέροπά ἀπὸ κοινοῦ ἀς τέκε εἰ 

ϑυτίουξ ἀδ μιγεῖσα’ 65 Ῥ᾽)) Ρ. 9. 84. 

κατένευσέν τέ οἱ χαίταις (ἔο ῬοτδΕΡΠΟΠΟ) 

Ν. 1. 14. ὦπασε δὲ Κρονίων πολέμου 
μναστῆρά οἱ χαλκεντέος λαὸν ἵππαιχμον 

(ἴο 8:9} γν) Ν. 1. 10. παλίγγλωσσον δέ οἵ 
ἀθάνατοι ἀγγέλων ῥῆσιν θέσαν (ίος 
Απιρμέγγοη: ᾿ς ίαυς᾽ 65 Ρ].) Ν, 1. 

δ8. ὁ δέ οἱ φράζε καὶ παντὶ στρατῷ Ν. 1. 

61. καί ποτε χαλκότοξον ᾿Αμαζόνων 

μετ᾽ ἀλκὰν ἑπετό οἱ Ν. 8. 39, φύτενέ οἵ 

θάνατον (ἰοτ Ἰεῖει.5) Ν. 4. 89. κατένευσέν 

τέ οἵ (ἴο Ῥεϊουβ) Ν. ὅ. 84, οἰ. Ν. 1. 14. 

Ζεὺς δ’ ἀντίος ἤλυθέ οἵ (ἰο ῬΡοϊγάου Κο8) 

Ν, 10. 19. τοὺς Μεγάρα τέκε οἱ Κρεοντὶς 

υἱούς (Δίοτε!: οἱ τέκε ςοὐά.: ἴο ἩοτγΑ 65) 

1. 4. θ4, ς(. Ῥ. 2. 12. λάμβανέ οἱ στέφανον 

((ογ Ῥγίμπεαβ: “᾿αἀδῆξ ἀ Ἰπεόγό τ᾽ 65. Ε].} 

Ι. ὅ. 63, εἰ γάρ τις --- πράσσει θεοδμάτους 

ἀρετὰς σύν τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξαν 

(σύν δάἀνογθία!ν) 1. ὃ. 12, οἱ. Ν, 4. 69. 

ταῦτ᾽ ἄρα οἱ φαμένῳ πέμψεν θεὸς -- 

αἰετόν 1. 6. 49. ἵνα οἱ κέχνται πιεῖν νεῖ 
Πα. 18. 8. ᾽᾿Ολυμ]πόθεν δέ οἱ χρυσόρραπιν 

ὥρσεν ἙἝρμᾶν( (οτ Ῥετδου8) Δ. 4. 81. 
Ῥ. νΠογο οἱ μ858 ἴο βοπὶς Ἔεχίεπὶ ροβϑοϑϑῖνα 

βἰρηϊ πίἝοδπος. λάμπει δέ οἱ κλέος Ο. 1. 28. 

᾽Ερινὺς ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος 
ἀρήϊον (ἔῆς ἐδ πηϊν οἱ Οἰάϊρου5) Ο. 2, 42. 
σάφα δαεὶς ἅ τέ οἱ πατέρων ὀρθαὶ φρένες 

ἐξ ἀγαθῶν ἔχρεον Ο. 7. 91. ἂν Θέμις 
θυγάτηρ τέ οἱ σώτειρα λέλογχεν μεγαλό- 

δοξος Εὐνομία Ο. 9. 16. μάλα δέ οἱ θερ- 
μαίνει φιλότατι νόον (ΒοοΟΚῊ: τοι σοἀά.) 
Ο. 10. 87. μηνός τέ οἱ τωὐτοῦ --- τρία 

ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ 
ἀμφὶ κόμαις Ο. 18. 87. διασωπάσομαί οἱ 

μόρον ἐγώ Ο. 18. 91. κελαινῶπιν δ᾽ ἐπί οἵ 

νεφέλαν ἀγκύλῳ κρατὶ --- κατέχευας (]οἱπ 
ἐπὶ υἱΐῃ κρατί) Ῥ. 1. 7. οὔ οἱ μετέχω 

θράσεος Ῥ. 2. 88. καί τί οἱ φίλτρον ἐν 
θυμῷ μελιγάρνες ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν 

Ρ. 8. 63. "'χειρί οἱ χεῖρ᾽ ἀντερείσαις᾽᾿ Ρ. 4. 
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87. “αἷμά οἱ κείναν λάβε --- ἄπειρον᾽᾽ 

Ῥ. 4. 48. αἰσχύνοι δέ οἱ θαητὸν εἶδος 
Ῥ. 4. 364. θεός τέ οἱ τὸ νῦν τε πρόφρων 

τελεῖ δύνασιν Ῥ. δ. 117. πατροπάτωρ 
ἔνθα οἱ Σπαρτῶν ξένος κεῖτο Ῥ. 9. 82. 

χρυσοστεφάνον δὲ οἱ Ἥβας καρπὸν 
ἀνθήσαντ᾽ ἀποδρέψαι ἔθελον Ῥ. 9. 109. 

εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις (85. ᾿Ανταῖος) ἀπάγεσθαι, 

ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε 
πέπλοις (ἀμφί δάἀνογθῖα}}γ) Ῥ. 9. 120. 

γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν (΄ἐϊι- 
4υο-ῬοΟβϑοβϑξ Ὡς8 Ε].) Ν. 8. δ7. οἱ. 

γλυκεῖά οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα γηροτρό- 
φος συναορεῖ ᾿Ελπίς τ. 214. 1. ἐπεί οἱ 

τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον ἀρετᾶς 
ἦλθον Ν 6. 23. ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτανᾷ τε 

μαχανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τι (ποτα οἱ τᾶν 
τείεγς ἰο Ηοτηοσ ογ Οὐγββουβ) Ν. 7. 22, 

ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας Ν. 7. 

40. Ζεῦ πάτερ, τῶν μὰν ἔραται φρενὶ 
σιγᾷ οἱ στόμα Ν. 10. 29. ἀλλά οἱ παρά τε 

πυρὰν τάφον θ᾽ 'Ἑλικώνιαι παρθένοι 

στάν Ι. 8. δ7. ο. ΨὮετα οἱ ἱπ ἃ β8Ὁ- 
οτάϊπαίξο οἴϑδιϑο γεΐθγβ α. ἴο τῆς 5.Ὁ- 

ἦεοῖ οἱ τῆς ρτίποῖραὶ νοτγῦ. ἔπαθεν, 
πρίν γέ οἱ χρυσάμπυκα κούρα χαλ- 

τινὸν Παλλὰς ἤνεγκ᾽ Ο. 18. θ8. δεῖξεν --- 
ὥς τ ἀνὰ βωμῷ θεᾶς κοιτάξατο ---, ὥς τέ 

οἱ αὐτὰ --- ἔπορεν δαμασίφρονα χρυσόν 

Ο. 18. 16. ἔλπετο δ᾽ οὐκέτι οἱ (3Ξς. τὸν 

᾿Ιάσονα) κεῖνόν γε πράξασθαι πόνον (50. 

Αἰήτας. Ὀὰμξ ν. πράσσω) Ῥ. 4. 248. 

β. ἴο βοπιεὲ οἵπεσ ροζβοῃ. πατρὶ 

κλυτὰν φέροισ᾽ ἀγγελίαν, Κλεόδαμον ὄφρ᾽ 
Ιδοῖσ᾽, υἱὸν εἴπτῃς ὅτι οἱ νέαν --- ἐστεφά- 

νωσε -- χαίταν (“οἵ ἱπέε!!εσε πατρί," 
Θο,σοθάοτ) Ο. 14. 22. οἱ. Ρ. 9. 120. 

ἃ. ταβ. 7το οἱ ἔτει θανατοί Πα. 32. 

10. )άδις, οὖς οἵ (Π: οὔ σ᾽ οἵ νὶχ μπὶς 

δρίαπι, ποϊξ. 550}}) {τ 169. 6]. ες. 

ἄυδ. [τί οἱ οοἀά.: τῷ Μίηρασοι 
Ν. 10. 16] 

3. ἵν (Ξ Εἰν, ὁπ. Δῃδίορυ οἱ τίν, οἴ. Ηε8., 

ἕσ. δ4δ Μ-Ν.) “οὐδ᾽ ἀπίθησέ ἵν΄’ (σοι. 

Ἡδρτγβηπ: νῖν ςοἀᾶ., Σ: “Ῥαγπὶ [68 

50] 08 ---α, 1] δῇ 6δϑὲ υῆςδ ---ἰ ο΄ἰο5ὲ ἀ’ 

δἀπιοξίτε αὺα νὶν 8 Ῥὺυ ἄνοὶσ ἰἴὰ νοι σΣ 

ἐγγύς 

αἰυπ ἀδε᾽  Π65 Ρ].) Ῥ. 4. 86. [[ν ςοηί. 

ΗἩοτσαδηῃ: νῖν ςοὐά, Ν, 1. 60.] [εἰ γάρ σύ 
ἵν (ςοηἱ. Μδ885: οἵ. ϑοβαάοσινδ! ἀξ, 8921; 

σφιν οοἀά.: σφισιν Ττίς].) Ν, 7. 98. 
ξδρ] «ῥγίηρ φοινικανθέμον ἦρος ἀκμᾷ 

Ῥι 4. 64. εὔοδμον ἐπάγοισιν ἔαρ φυτὰ 
νεκτάρεα ἔτ, 70. 18. 

ἐδρίδροπος, -«ον] ῥΙμολεά ἰπ ἐῤγίηρ ἰοδέ- 
τῶν λάχετε στεφάνων τᾶν τ᾽ ἐαριδρόπων 
ἀοιδᾶν (-δρέπτων, -δρέπων νν. 11) ἔτ. 
18. 6. 

ξάω] α. ῥεν"πίΐ ς. ἃος. Ρ6[8. Ζεὺς ἄμπα- 
λον μέλλεν θέμεν. ἀλλά μιν οὐκ εἴασεν (58ς. 

᾿Αέλιο) Ο. 1. 6]. ἕα με’ νικῶντί γε 

χάριν, εἴ τι πέραν ἀερθεὶς ἀνέκραγον, οὐ 
τραχύς εἶμι καταθέμεν (1. 6. Τογρίυα πιε) 

Ν, 7. 718. Ὁ. εἰ αἰοπε, ῥιέ αἰυαγ ἕα 

πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν χωρὶς ἀθανάτων 
Ο. 9. 40. “ία, φρήν, κυπάρισσον, ἕα δὲ 

νομὸν Περιδάιον᾽᾽" Πα. :. δ0---Ἱ. 

ἕβδομος] Ξ“ευε ἑἕβδόμᾳ καὶ σὺν δεκάτᾳ 
γενεᾷ ἱ. 6. βεανοηέεοοπει Ρ. 4. 10. Εὐξαν- 
τίον --- ὃς ἀνα[ίνετο)] αὐταρχεῖν, πολίων 
δ᾽ ἑκατὸν πεδέχειν μέρος ἕβδομον Πασιφάας 

(σὺν) υἱοῖσι Πα. 4. 88. 
ἐγ] ν. ἐν. 
ἐγγενής)] ἱηηπαίε, δεϊοηξίηρ ἰο ομδὶ 5 }1αμιν 

[δῶρα καὶ κράτος ἐξέφαναν ἐγγενὲς αὐτῷ 

(ς Σ Εαἰτιοτῃυβίιβ: ἐς γενεὰς σοὐά.: ἐγ 

γένος ΔΊ]. : ἐς γένος Εαϊν. Οτοίπυ5) Ν. 4. 

08.) οὐ θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν 

ἀεθληταῖς ἀγαθοῖσιν Ν, 10. 1. 

ἐγγύδλίζω] ῥά ὥηο ομες βαπᾶς ο. δτο., 

τασῖ. “μηδὲ Νηρέος θυγάτηρ νεικέων 

πέταλα δὶς ἐγγναλιζέτω ἄμμιν᾽᾽ (ν. πέ- 

ταλον) 1. 8. 43. ὁ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ 

τεύχων σὸν ἐγγυάλιξεν ὄλβον εὐρύοπα 
Κρόνου παῖς Πα. 6. 138. 

ἐγγὕάομαι] ρίεάρε ς. ἀαι. ἀπὰ ἱπέ. ἐγ- 
γνάσομαι ὕμμιν (ἀς Ἰοπρὰ ε Σ: μή μιν 

ςοἀᾷ.), ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατὸν --- 
ἀφίξεσθαι Ο. 11. 16. 

ἐγγύς] 4. αἀν. "εαγρ ἐγγὺς μὲν Φέρης 
(3ς. ἤλυθε) Ρ. 4. 125. ἐὼν δ’ ἐγγὺς ᾿Αχαιὸς 
οὐ μέμψεταί μ’ ἀνήρ Ν. 7. 64. Ὁ. Ῥτορ. 
ς. βεῃ., πέαν ἰο ἐγγὺς ἐλθὼν πολιᾶς 

ἁλὸς Ο. 1. 11. 



ἐγείρω 

ἐγείρω) ἀνοιιε6, αιναλδη ταεῖ. ἃ. οἱ βοῆς. 
ἔγειρ᾽ ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν Ο. 9. 47. 

αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν ἐῶν 

προγόνων Ῥ. 9. 104. ἀλλ’ ὅμως εὔχορϑδον 
ἔγειρε λύραν Ν. 10. 1. ἸἸΙἸσφιν ἐγειρον( 
Πα. 18. 17. Ὁ. ἀγομϑδε ἴο δα δ χαλ- 
κοκορυστὰν ὅμιλον ἐγείρων (6ς. Νεοπτό- 

λεμος) Πα. 6. 108. 

ἐγκἄϑίζω) οἰ" μῤοπ ς. ἀδῖ. “θρόνος, ᾧ 
ποτε Κρηθείδας ἐγκαθίζων"" Ῥ. 4. 168. 

ἐγκἄταβαίνω] εονηδ ἀοω ἡπίο ἱ. 6. ὃδ 
ἑαϊά ὁ κροκωτὸν σπάργανον ἐγκατ- 
ἐβα 50. ἐδο ἱπίαης Ηογακ)ςβ Ν. 1. 88. 

ἐγχκἄτἄτίϑημι) εἰογσ εν ! τοὶ σὺν πο- 
λέμῳ κτησάμενοι χθόνα πολύδωρον ὄλβον 
ἐγκατέθηκαν (Ατβίατομιι5: ἐνκατ-, Π.)} 

Πα. 2. 6]. 

ἔγκειμαι) τηεῖ., δὲ ἀευοίδα ἰο ς. αῖ. τὸ δ᾽ 
εὐβουλίᾳ τε καὶ αἰδοῖ ἐγκείμενον αἰαὶ 

θάλλει μαλακαῖς εὐδίαις Πα. 2. δ2. ἀνδρὸς 

δ᾽ οὔτε γυναικός, ὧν θάλεσσιν ἔγκειμαι, 
χρή με λαθεῖν ἀοιδὰν πρόσφορον (εγκλεῖ- 
μαι Π., σοτε, 6-Η.) Παρθ. 2. 37. 

ἐγκέφαλος] δγαὶ δ᾽ ἐγκεφαλί ἐγ. 111. 7. 

ἐγκίρναμι) »εἰχ πῦ ἐγκιρνάτω τίς μιν 
(Ξ κρατῆρα), γλυκὺν κώμον προφάταν 
Ν. 8. 60. 

ἐγκονητί ] πον κἱηξς ῥιείυογε ἱ. ε. υἱρονοιδὶν 
καὶ ποντίαν Θέτιν κατέμαρψεν ἐγκονητί 
(ἀντὶ τοῦ ἐνεργῶς. Σ) Ν. 8. 86. 

ἐγκύρω) λαῤῥβόη προη, αἰαὶ ο. ἀδ. ἀμ- 

φοτέροισι δ᾽ ἀνὴρ ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ. 
στέφανον ὕψιστον δέδεκται Ρ. 1. 100. 

πρέσβυς ἐγκύρσαις ἑκατονταετεῖ βιοτᾷ 
ΡῬ. 4. 282. 

ἐγκώμιος) ρετιαϊπίπρ ἴο ἃ νἱοτοτγ-Κοηιοβ: 

υἱοίονγ- ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε 
τυγχανέμεν Ο. 2. 47. τὸν ἐγκώμιον 
ἀμφὶ τρόπον Ο. 10. 77. ἐγκωμίων γὰρ 
ἄωτος ὕμνων ἐπ᾿ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὧτε μέλισσα 
θύνει λόγον Ρ. 10. 88. ἔργμασιν νικαφόροις 

ἐγκώμιον ζεῦξαι μέλος Ν. 1. 7. δέξαι δέ 

οἵ στεφάνων ἐγκώμιον τεθμόν Ο. 18. 29. 

ἐγχείβρομος, ον] ἐδ ἀσγίηρ τοϊ ἢ ἢ δ᾽ οῥδαν 
δρίτῃ. οἱ Αἴδβοῆο κόρᾳ τ’ ἐγχειβρόμῳ 

Ο. 7. 48. 

βιδίος, ὕίβογ χίοου 
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ἐγχεικέραυνος) τυδοξα «ῥδαν ἐς ἰδὲ ἐδπιπᾶεν- 
δοῖ! Ζηνὸς ἐγχεικεραύνου Ο. 18. 77. 

ἐγχεικέραυνον Ζῆνα Ρ. 4. 194. 
ἐγχερριϑίετ. "δι ἱη οποὶς βαπὰ (ίοτ ἴπὸ 

δοοϊο ἴοσλ, ν. βυμι, Οταπ. Ζὰ 

ϑᾶρρβο υπὰ ΑἸἰκαὶοθ, 8 92(4).) Ἰβρό- 

ταν κἀγχερριθίετ (ΒΡ». Κκοῦθε]: ἀνχὲρρὶθ[ 

Π.) Πα. 221. 8 τὰ Ῥαβε, ῬΜῸ Αἄεβρ. 
918ς. 

ἐγχεσφόρος] τῥεαν δεαγίηβ ἐγχεσφό- 

ροις --- Αἰθιόπεσσι Ν΄. 8. 61. 

ἔγχος] (ἔγχος, -ος, “τος; -ἐων) τῤσαν 
"πέδασον ἔγχος Οἰνομάον χάλκεον Ο. 

1. 16. "Αρης, τραχεῖαν ἄνευθε λιπὼν 

ἐγχέων ἀκμάν Ρ. 1. 11. ὁ δ᾽ ἔφεπεν κρα- 
ταιὸν ἔγχος Ρ. θ. 34. παλαίοισαν ἅτερ 
ἐγχέων (8... Κυράναν) Ῥ. 9. 28. ἀκμᾷ 

ἔγχεος ζακότοιο Ν. 60. δ8. πεῖραν μὲν 
ἀγάνορα Φοινικοστόλων ἐγχέων ταύταν 

θανάτον πέρι καὶ ζωᾶς ἀναβάλλομαι 

Ν. 9. 239. ὁ παγκρατὴς κεραυνὸς ἀμπνέων 

πῦρ κεκίνηται τό τ᾽ ᾿Ενναλίον ἔγχος Δ. 

2, 117. κλῦθ’ ᾿Αλαλά, Πολέμου θύγατερ, 
ἐγχέων προοίμιον ἔτ. 78. 2. 

ἐγχώριος] ἐπ, οἱ α οομηίν )5Ὠ ἀείδει μὲν ἄλ- 
σὸς ἁγνὸν τὸ τεὸν ποταμόν τε --- ἐγχωρίαν 

τε λίμναν οὐ δα οἰῖγ Καπιατὶπα Ο. ὃ. 11. 

χαλκάσπιδες ὑμέτεροι πρόγονοι --- ἐγχώ- 

ρῖοι βασιλῆες αἰεί οὐ Οριυπέδπ [.οΚτὶ 5 

Ο. 9. ὅθ, ρῥζὸ 8ϑυ08., Ἰεφθέγξαντο δ᾽’ 
ἐγχῴριδι [ἀγ)λαὸς ἃς ἀν᾽ ἐρκεῖ 186 
ννοῦισῃ οὗ οῖοβ Πα. 13. 19. 

ἐγώ] (ἐγώ(ν), μοι, ἐμοί, ἐμίν, με, ἐμέ; ἄμμες, 
ἄμμι(ν), ἄμμε; νῷν) Αρατὲ γοχῃ 118 υ86 

μὴ ππ ἀἰσχεςῖ Βρθοςοῖ, [Π18 ρτοποιη ἱπ (8 6 

ϑἰηρυϊατ ΤΔῪ ὨΟΣΔΙν Ὅς χείοστοὰ ἴο 

Ῥοὶ ΕΪπάαγ δἀπάὰ οἤογαβ, υϊ ἴο 186 

σἤοσῃβ οὔἱν Πα. 4. 21. οἱ. Ἐτγβηκεῖ, 

ὙΥ ΔΓ, 8001, νάπη Γεουνςη, 4070, δ0635. 
ΤὴΘ Ροἷυτι! ἰβ πονοσ σστίαϊη!ν τἰϑεὰ ἴο 

τορτοβοπὲ ἔἰιὸ βίπσυ ας, 

1. ἐγώ. (ἐγὼν Ὀείοτε ἃ νονοὶ "Ὁ. 8. 77, 
Ῥυὶ ἐγώ οεοττερίεα Ἰ. 1. 4.) “οὗτος 

ἐγὼ ταχντᾶτι᾽" Ο. 4. 24. καὶ ἐγὼ νέκ- 
ταὰρ --- πέμπων --- ἰλάσκομαι Ο. 7. 7. εἰ 

δ᾽ ἐγὼ --- κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳ Ο. 8. 54. 

ἐγὼ δέ τοι --- ἀγγελίαν πέμψω ταύταν 

1ο 



ἐγώ 

Ο. 9. 21. ἐγὼ δὲ --- κλυτὸν ἔθνος Λοκρῶν 
ἀμφέπεσον, μέλιτι εὐάνορα πόλιν κατα- 
βρέχων Ο. 10. 97. ἐγὼ δὲ --- οὐ ψεύσομ᾽ 
ἀμφὶ Κορίνθῳ Ο. 18. 49. διασωπάσομαί 

οἱ μόρον ἐγώ Ο. 18. 91. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ 
κεῖνον αἰνῆσαι μενοινῶν ἔλπομαι Ῥ. 1. 42. 

ἀλλ᾽ ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ρ. 8. 77. 
ἀπὸ δ’ αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω Ρ. 4. 

01. “μῆλά τε γάρ τοῖ ἐγὼ --- ἀφίημ᾽" 
Ρ. 4. 148. ἐγὼ δ᾽ Ἡρακλέος ἀντέχομαι 
προφρόνως Ν. 1. 38. ἐγὼ δὲ --- κοινάσομαι 
Ν. 8. 11. ἐγὼ τόδε τοι πέμπω --- πόμ᾽ 

ἀοίδιμον Ν. 8. 70. ἑκόντι δ᾽ ἐγὼ νώτῳ --- 

ἄγγελος ἔβαν Ν. θ. δῖ. ἐγὼ δὲ πλέον᾽ ἔλ- 
πομαι λόγον ᾿Οδυσσέος ἢ πάθαν διὰ τὸν 
ἁδυετῆ γενέσθ᾽ “Ὅμηρον Ν. 7.20. χρυσὸν 
εὔχονται, πεδίον δ᾽ ἕτεροι ἀπέραντον, ἐγὼ 
δ᾽ ἀστοῖς ἁδὼν Ν. 8. 88. (ἄεθλοι) ὧν ἐγὼ 

μνασθεὶς ἐπασκήσω κλυταῖς ἥρωα τιμαῖς 
Ν. 9.9. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ 

"Αρκεσίλαν Ν. 11. 11. ἀλλ᾽ ἐγὼ Ἡροδότῳ 
τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας --- 

ἐθέλω 1. 1. 14. χαίρετ᾽" ἐγὼ δὲ Ποσει- 
δάωνι --- περιστέλλων ἀοιδὰν γαρύσομαι 

1.1. 82. ἐγὼ δ’ ὑψίθρονον Κλωθὼ κασιγν- 
ἧτας τε προσεννέπω ἑσπέσθαι κλνταῖς 

ἀνδρὸς φίλον Μοίρας ἐφετμαῖς 1. θ. 16. τῶ 

καὶ ἐγώ, καίπερ ἀχνύμενος θυμόν, αἰτέομαι 

χρυσέαν καλέσαι Μοῖσαν 1. 8. δ. ἤτοι καὶ 

ἐγὼ σκόπελον ναίων διαγινώσκομαι 8 

σπογὺβ οὗ ζεδῃβ βρεβκβ Πα. 4. 21. κλυτοὶ 

μάντιες ᾿Απόλλωνος, ἐγὼ μὲν ὑπὲρ χθονὸς 

Πα. 8. 14. σὲ δ’ ἐγὼ παρά μιν αἰνέω μέν, 

Γηρνόνα, τ. 81 αἂ Δ. 2. ἀλλ᾽ ἐγὼ --- τάκο- 
μαι (48 ορροβοά ἴο ἔποβε ποΐ αἰεἊεροίοα Ὦν 

Ἰονε οἱ Ὑπεοχοῃοβ) ἐγ. 138. 10. νον ἐγὼΓ 

τ. 1404. 77 (51). ἐγὼ μί τ. 1400. 11]. 

μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δ᾽ ἐγώ 
(τ. 160. "καὶ τότ᾽ ἐγὼ ἐγ. 108. 1. 

2. ἃςο. ἃ. με, μίε). στέφανοι πράσ- 
σοντί με τοῦτο θεόδματον χρέος Ο. 8. 7. 

ἃ τε Πίσα με γεγωνεῖν Ο. 8. 9. τεαὶ γὰρ 
Ὧραι --- μ' ἔπεμψαν --- μάρτυρ᾽ ἀέθλων 

Ο. 4. 3. [δεῖ σάμερόν μ᾽ ἐλθεῖν (μ᾽ δαά. 

Βοςοκῆ ττρῖ. ρτ.: οαι. οοἀ 4.) Ο. 0. 28. 

ἃ μ’ ἐθέλοντα προσέρπει Ο. 6. 83. μὴ 

βαλέτω με λίθῳ τραχεῖ φθόνος Ο. 8. δῦ. 

146 ἐγὼ 

ἁδόντα δ᾽ εἴη με τοῖς ἀγαϑοῖς ὁμιλεῖν Ρ, 2. 
96. ἄγοντι δέ μὲ πέντε μὲν ᾿Ισθμοῖ νῖκαι 

Ῥ. 7. 18. Χαρίτων κελαδεννᾶν μή με 

λίποι καθαρὸν φέγγος Ρ. 9. 90. ἀλλά με 

Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει Ῥ. 10. 4. 

ἢ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόον ἔβαλεν; Ρ. 11. 

39. τὰ μακρὰ δ᾽ ἐξενέπειν ἐρύκει με τεθμὸς 

Ν. 4. 88, εἰ δέ τοι μάτρῳ μ΄ ἕτι Καλλικλεῖ 

κελεύεις στάλαν θέμεν Ν, 4. 80. οὐ μέμφεταί 

μ' ἀνήρ Ν. 7. θ4. ἕα με Ν. 7. 15. Λατόος 

ἔνθα με παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε νόῳ Πα. ὅ. 

44. λίσσομαι ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ 

ἀοίδιμον Πιερίδων προφάταν Πα. 6. ὅ. 

Διόθεν τέ με σὺν ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευθέντ᾽ 
ἔτ. 758. 1. ἀνδρὸς δ᾽ οὔτε γυναικός --- χρὴ 

[μ]ε λαθεῖν ἀοιδὰν πρόσφορον Παρθ. 3. 

31. ὁ Μοισαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι 

᾿Απόλλων ἔτ. 9ής, 1. ἀλλὰ θαυμάζω τί 

με λέξοντι ᾿Ισθμοῦ δεσπόται τ. 132, 18. 

Μοῖσ᾽ ἀνέηκέ με ἔτ. 161. οὔτοι με ξένον 

οὐδ᾽ ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ 

Θῆβαι ἔτ. 198. ὦ τάν, μή με κερτόμζ(ει 

(με ἃ ραρυτί οοτγοοΐοσε ἀεϊεζαπι πιείσο 

ἴδπιθη ἀοοίἀοταῖυγ) {τ. 215. 4. “Κεν- 

ταύρου με κοῦραι θρέψαν ἀγναί.᾽᾿ Ρ. 4. 
103. “τοί μ’ --- κρύβδα πέμπον᾽ Ρ. 4. 

111. “φὴρ δέ με θεῖος ᾿Ιάσονα κικλήσκων 

προσαύδα᾽᾽ Ρ. 4. 119. “κοῦ μὲ πονεῖ 

Ρι 4. 1δ1. “ἀλλ᾽ ἤδη με γηραιὸν μέρος 

ἁλικίας ἀμφιπολεῖ" Ῥ. 4. 157. “καὶ ὡς 
τάχος ὀτρύνει με'᾿ Ρ. 4. 164. “ὥσπερ τόδε 
δέρμα μὲ νῦν περιπλανᾶται θηρός" 

(ϑιερῃδηυβ: μίμνοι ςοὐά.: Ἠξετγακὶεβ 

5ΡΟ8Κ9) 1. 6. 47. Ὁ. ἐμέ, ἔμ(ε) : ἐεπι- 
Ῥῃαᾶς, ἐπ {ἰγαὲ ροβιϊίοι ἐπ βοπίθπος βᾶνα 

ἴῃ ἴνο ἀυδίουβ ΘΧΑΠΊΡΙο5, ἔτ. (8. ς, {τ, 

δ. 18, «ἱϊοτε ροσπαρβ μὲ βδῃουϊὰ ΡῈ 

τοδά. ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι κεῖνον -- 
χρή Ο. 1. 100. εἴη σέ τε --- πατεῖν, ἐμέ 

τε --- ὁμιλεῖν Ο. 1. 116. ἐμὲ δ᾽ ὧν πᾳ 
θυμὸς ὀτρύνει φάμεν Ο. 8. 88. ἀλλ᾽ ἐμὲ 

χρὴ --- φράσαι Ο. 8. 14. ἐμὲ δ᾽ --- οὐ χρὴ 
τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν Ο. 18. 

98. ἐμὲ δὲ χρεὼν φεύγειν δάκος ἀδινὸν 
κακαγοριᾶν Ρ. 2. δ2. ἐμὲ δ᾽ οὖν τις ἀοιδᾶν 

δίψαν ἀκειόμενον πράσσει χρέος Ῥ. 9. 103. 
Μοῖσ᾽, ἀνέγειρ᾽ ἐμέ (τ. θᾶ. α. οἵ. (τ. 16]. 



ἐγώ 147 

ἐμὲ δ᾽ ἐξαίρετον κάρυκα σοφῶν ἐπέων 
Μοῖσ᾽ ἀνέστασ᾽ Δ. 2. 28. ἐναργέα τ᾽ ἔμ’ 
ὥστε μάντιν οὐ λανθάνει (νᾶ Οτοπίηρεπ: 

νεμέω, νεμεα, τεμεῷ Ἄοοἀὰ. Ὀίοη. ΗΔ].) 

τ, 15. 18. ἐμὲ δὲ πρέπει παρθενήια μὲν 

φρονεῖν ἃ σδοτυ5 οἱ ρὶτ]8 βρεδῖκ8 Παρθ. 

ἃ. 88: “ἐμὲ δ᾽ ἐπὶ ταχυτάτων πόρευ- 
σον ἁρμάτων" Ο. 1. 27. “ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ 
καὶ σὲ --- ὑφαίνειν'’ Ῥ. 4. 141. 
3. ἀαι. ἃ. μοι (ςοττορίςἃ Ο. 2. 88, 

Ν. 1. 21, Ν. 10. 80, Πα. 1. 10.) πολλά μοῖ 

ὑπ᾽ ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας 
Ῥοββοββίνα Ο, 2. 88. Μοῖσα δ᾽ οὕτω ποι 

παρέστα μοι νεοσίγαλον εὑρόντι τρόπον 
Ο. 8. 4. τόλμα τέ μοι εὐθεῖα γλῶσσαν 

ὀρνύει λέγειν Ροβϑοβϑεῖνε. Ο. 18. 11. 
ἀλαθής τέ μοὶ ἕξορκος ἐπέσσεται «“-- 

ἀδύγλωσσος βοὰ Ο. 18. 98. εἰ δέ μοι 

πλοῦτον θεὸς ἁβρὸν ὀρέξαι Ῥ. 8. 110. 

“δόμους --- φράσσατέ μοι σαφέως Ρ. 4. 

117. “ταῦτά μοι θαυμαστὸς ὄνειρος ἰὼν 

φωνεῖ" Ῥ. 4. 1608. μακρά μοι νεῖσθαι κατ᾽ 
ἁμαξιτόν Ῥ. 4. 247. τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι 

τράχον ἴτω τεὸν χρέος φοββοβοῖνε Ρ. 8. 

82. γείτων ὅτι μοι καὶ κτεάνων φύλαξ 
ἐμῶν ὑπάντασεν ἰόντι Ρ. 8. ὅ8. ἔνθα μοι 
ἁρμόδιον δεῖπνον κεκόσμηται Ν. 1. 21. 
(ῥῆμα) τό μοι θέμεν --- εἴη Ν, 4. 9. ἄπορα 

γὰρ λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά 

μοι διελθεῖν Ν. 4. 72. μακρά μοι αὐτόθεν 

ἄλμαθ’ ὑποσκάπτοι τις Ν. δ. 19. θρασύ 

μοι τόδ᾽ εἰπεῖν Ν΄. 7. δ0. εἴη μή ποτέ μοι 

τοιοῦτον ἦθος Ν. 8. 8δ. τὸ δ᾽ αῦτις τεὰν 

ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόν Ν. 8. 4ὅ. 
βραχύ μοι στόμα πάντ᾽ ἀναγήσασθ᾽ Ν 

10. 19. “ἴσσι μοῖ υἱός" Ν. 10. 80. μή μοι 

κραναὰ νεμεσάσαι Δᾶλος Ι. 1. 8. ἔστι μοι 
θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος 1. 4. 1. 
πολλὰ μὲν ἀρτεπὴς γλῶσσά μοι τοξεύ- 
ματ’ ἔχει ἱ. δ. 47. τέθμιόν μοι φαμί 

σαφέστατον ἔμμεν 1. 6. 20. ἀλλὰ νῦν μοι 

Γαιάοχος εὐδίαν ὅπασσεν ἐκ χειμῶνος 

Ι.. 1. 81. κεῖ μοί τιν’ ἄνδρα τῶν θανόντων 
τ. 4. μή μοι μέγας ἕρπων κάμοι ἐξοπίσω 

χρόνος ἔμπεδος Πα. 2. 26. “λίαν μοι 
[δέο)ς ἔμπεδον εἴη κεν᾽᾿ Ῥοββεββίνε Πα. 4. 

49. ἔραται δέ μοί!) γλῶσσα μέλιτος 

ἐγὼ 

ἄωτον γλυκὺν (8βο. καταλείβειν 5ἰπιπι., 
1.) Πα. 6. 68. ἸΧαρίτεσσί μοῖ ἄγχι θ( 

Πα. 7. 10. Ἰμη μοίι Πα. 1Β. 2. ἄπιστά μοι 
δέδοικα Πα. 78. 46. Ἰεῖ δέ μοι ἐς. θθα. 8. 

“ὦ τάλας ἐφάμερε, νήπια βάζεις, 

χρήματά μοι διακομπέων᾽᾽ τ. 167. δίχα 

μοι νόος ἀτρέκειαν εἰπεῖν τ. 218, 4. 
ἔστι μοι πατρίδ᾽ ἀρχαίαν (ἀγάλλειν ο. α. 

ΒΌΡΡ. 556}}} ἔτ, 216. ὅ. εἴμῖς ἀδί., ο. 
ἔσαρν. ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων Ο. 6. 

22, ἀπό μοι λόγον τοῦτον, στόμα, ῥῖψον 
Ο. 9. 886. ἀνάγνωτέ μοι ᾿Αρχεστράτον 
παῖδα Ο. 10. 1. ἔλα νῦν μοι πεδόθεν Ι. ὅ. 

88. ἐγνα[ισἱμχῷ νῦν μοι ποδὶ στείχων 

ἁγέο Παρθ. 2. 06. ςἔ. καὶ πὰρ Δεινομένει 
κελαδῆσαι πίθεό μοι! ποινὰν τεθρίππων 
Ῥ. 1. ὅ9. ». ἐμοί, οπιρδαῖο ἐογπι, 

πονοσ αἴπὶς, ομος ρῬοββεββῖίνες Ῥ. ὅ. 760. 

ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων 

τιν εἰπεῖν Ο. 1. δ2. ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὗτος 

ἄεθλος ὑποκείσεται Ο. 1. 84. ἐμοὶ μὲν 

ὧν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ 

τρέφει Ο. 1. 111. ὧς ἐμοὶ φάσμα λέγει 
Ο. 8. 48. βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι ἀκίν- 

δυνον ἐμοὶ ἔπος --- παρέχοντι Ρ. 2. 660. 

“τοῦτ᾽ ἔργον --- ἐμοὶ τελέσαις ---΄΄ ΡῬ. 

4. 280. φῶτες Αἰγείδαι, ἐμοὶ πατέρες 
(ν. ΨΜ., Ῥιπὰ., 4771; Ἐτδηκεῖ, Ὁ ἃ Ρ, 

4883) Ῥ. δ. 70. ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι θεῶν 

τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν ἄπισ- 

τον Ρ. 10. 48. ἐμοὶ δ᾽ ὁποίαν ἀρετὰν ἔδωκε 

Πότμος ἄναξ Ν. 4. 41. “καὶ ἐμοὶ θάνατον 

σὺν τῷδ᾽ ἐπίτειλον, ἄναξ Ν. 10. 77. 
“εἰ μὲν --- αὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις (ναίειν 
ἐμοὶ) σύν τ’ ᾿Αθαναίᾳ᾽" (ϑυρρ. Βοεοκὰ: 
οαι. οοὐά.) Ν. 10. 84. ἐμοὶ δὲ μακρὸν 

πάσας ἀναγήσασθ᾽ ἀρετάς 1. 6. δθ. ἀλλ᾽ 

ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν 

ἔπανσε μέριμναν (ἀλλ᾽ ἐμὲ σοηΐ. ΒΟΘΏΠΙΟΙ) 
1. 8. 11. ἐμοί! δ᾽) Πα. 2. 102. “ἐμοὶ δ᾽ 

ὀλίγον δέδοται᾽ ἃ οἤοτυ5 οὐ ᾿ζοδῃβ 

Βροδκ8 Πα. 4. δῶ. ἐμοὶ δὲ τοῦτον διέ- 
δω[κ.ν] ἀθάνατον πόνον Πα. 78. 21. 

ς. ἐμίν. [κατ᾽ ἐμὶν οουΐ. ΘεΒτ.: κατά 

τιν᾽ ςοαά. Ρ. 8. 68.) 7τὶν μὲν [πά]ρ 

μιν[---ἸἼ ἐμὶν δὲ πὰ[ρ] κείνοι[ς Πα. 10. 19. 

οἱ Σ Αγ,, ἂν. 981: χλενάζει τῶν διθυραμ- 
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ἕδνον 

βοποιῶν τὸν συνεχῆ ἐν τοῖς τοιούτοις 

δωρισμὸν καὶ μάλιστα τὸν Πίνδαρον 
συνεχῶς λέγοντα ἐν ταῖς αἰτήσεσι τὸ 
ἐμίν ἐς. 298, Θοῆτ. 

4, ἄμμες, Αςοϊίο ῃοπι. Η]. “'τρίταισιν 

δ᾽ ἐν γοναῖς ἄμμες αὖ κείνων φυτευθέντες" 

(ν. 1. ἀμὲς) Ρ. 4. 144. 

5. ἄμμε, ες. Ρ].: πὲς ἵ. ο. παν ἀὐηὶ μία 

δ᾽ οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα Ο. 9. 
100. καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες 
οὐδὲ μετὰ νύκτας ἄμμε πότμος ἄντιν᾽ 

ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάθμαν Ν. 0. 6. 
6. ἄμμιν, ἄμμι, ἀδί. ρΡ!]. “λῦσον, ἄμμιν 

μή τι νεώτερον --- ἀναστάῃ"" ΡῬ. 4. 168. 
“καρτερὸς ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω Ζεῦς" 

Ρ. 4. 167. ἄμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνου σει- 

σίχθον᾽ υἱὸν --- κελαδῆσαι 1. 6. ἴογ Ρίη- 

ἅἄλν δηὰ δἰβ8 ἔφ! !οιν ὙΒοθαῃΒβ 1. 1. 5823. 

ἄμμι δ᾽ --- πόρε, Λοξία, τεαῖσιν ἁμίλλαισιν 

εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον ἱ. ε. ἴο 186 
σΒοσυ8 δπᾷὰ πὰ νίοῖος 1. 7. 49. ἐπειδὴ 

τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γεϊΤαντάλου λίθον 
παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεός ἱ. 6. ἔοτ υ8 

Οτεςκβ 1. 8. 10. “μηδὲ Νηρέος θυγάτηρ 

νεικέων πέταλα δὶς ἐγγναλιζέτω ἄμμιν." 

Ι. 8. 44. μὴ προφαίνειν, τίς φέρεται μόχθος 

ἄμμιν (ΡτοΡΔῸΪν ἐπα ἐγασιποηξ ἰ8 ρᾶγξ 

οὗ βοτης 5ρ6ς0}}) ἔτ. 42. 2, 

7. νῷν ἀυαὶ ἀδί. “οὐ πρέπει νῷν -- 

τιμὰν δάσασθαι" (νῶ(ι)ν, νῶ (1) «ςοἀάὰ.) 

Ρ, 4,117. ]ο νῶιν( (σὺν τῷ ἵ. Σ.) Ρ. Οχγ. 

841. (τ. 94. 2. 
ἕδνον)] »ταννίαρε ρὲ ἀκρωτήριον ἴΑλι- 

δος --- τὸ δή ποτε --- Πέλοψ ἐξάρατο 
κάλλιστον ἔἕδνον ᾿ἱπποδαμείας Ο. 9. 10. 

ἔδνα τε δέξαντο (5Ξς. Πηλεὺς καὶ Κάδμος: 

ἔσοτῃ τις ροά8 δὲ ἐμεῖς τηγγδρο) Ρ. 8, 94. 

ἐδνόω] πιε. ὁ΄Ὅεραθξ 'ινεγάθπ᾽, (πιὶξ 
Οσεβᾶηροη), ΜῈ., Ῥίμά. 474. γυν)αικῶν 

ἐδνώσεται[ (ἐδνώσατο: ἀντὶ τοῦ ὑμνήθη 

Σ) Πα. 4. 1. 

ἕδος] ἀιυοί ἐς ῥίαεε, αδοάδ οἱ ρος απ παγοῦς. 

ἕδος ᾿Ολύμπον νέμων (8ς. Ζεύς) Ο. 2. 12. 

᾿᾽Ορτνυγίαν, --- ποταμίας ἔδος ᾿Αρτέμιδος ἢ, 

2. 1. φιλάγλαε, καλλίστα βροτεᾶν πολίων, 
Φερσεφόνας ἕδος ΑΚταραΒ Ῥ. 12. 2. 
δέξαιτο δ᾽ (Ξς. αὐτούς) Αἰακιδᾶν ἠύπυρ- 
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ἕδρα) (ἕδραν; -αι, -αισ (1).) 

ἔϑειρα 

γον ἔδος, δίκᾳ ξεναρκέι κοινὸν φέγγος 

Ν. 4. 12. ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος 

μένει οὐρανός Ν. 6. 8. Τυνδαρίδας 

δ᾽ ἐν ̓Αχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράτινας οἰκέων 

ἕδος 1. 1. 81. 
ἃ. ἀιυοϊ ἑηρ 

ῥίαοε οἵ μοάβ οὐ τιεῃ. ὃν πατέρ’ 
"Ακρων’ ἑκάρυξε καὶ τὰν νέοικον ἕδραν 

Καιηδτίθα Ο. ὃ. 8. ἀπάτερθε δ᾽ ἔχον --- 
ἀστέων μοίρας, κέκληνται δέ σφιν ἔδ'ραι 
(Καπιΐίγοβ, [αἰγβοϑ, [,1}405) Ο. 7. 76. 

αἷτε ναίετε καλλίπωλον ἕδραν --- Χαρίτες 
Οτομοιηοῆοβ Ο. 14. 3, Κρόνου παῖδας 

βασιλῆας ἴδον χρυσέαις ἐν ἔδ'ραις (ρεῖ- 

Ὧδ)05 5:4|5) Ῥ. 8. 94. τὸ μὲν παρ᾽ ἅἄμαρ 

ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ᾽ οἰκέοντας ἕνδον 

᾽Ολύμπου Ῥ. 11. 08. βραχὺς ἐξικέσθαι 
χαλκόπεδον θεῶν ἕδραν ἵ. 7. 44. Ἰς ἕδραι 
θεῖ Πα. 18ς. 7. Ῥ. σἰμέηρ, αϑεεηιδὶν 

εἶδεν δ᾽ (Ξς. Πηλεύς) εὔκυκλον ἔδραν, τὰν 
οὐρανοῦ βασιλῆες πόντον τ᾽ ἐφεζόμενοι 

δῶρα καὶ κράτος ἐξέφαναν Ν. 1. 66. 
ἐείδομαι] ν. εἴδομαι. 
ἕερσα! 4. γοίλι, 3οαπὶ ἐγὼ τόδε τοι 
πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ σὺν γά- 
λακτι, κιρναμένα δ᾽ ἕερσ᾽ ἀμφέπει, πόμ᾽ 

ἀοίδιμον (ἡ δρόσος, ἡ τοῦ μέλιτος κιρ- 

ναμένη. Σ) Ν. 8. 18. Μοῖσα --- λείριον 
ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖσ’ ἐέρσας ἱ. ς. 

οοτὰὶ Ν. 7. 70. Ὁ. ν᾽. ἀεωάνγορς 

χλωραῖς ἐέρσαις ὡς ὅτε δένδρεον ἄσσει 

Ν, 8. 40. 
ἕζω]) (δος. ἱπί. ἔσσαι: πιεά. ἱπιρί. ἕζετ(ο): 

ἄϑειρα] Ἰοεῖς, λιαὶν 

δοζτ. ἔσσατο, -αντ(ο).) ἃ. δοῖ,, οἰ σ, 

δε! Πἰγπὴγν ῥάδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι 

καὶ ἀφαυροτέροις᾽ ἀλλ᾽ ἐπὶ χώρας αὖτις 

ἔσσαι δυσπαλὲς δὴ γίνεται ἢ. 4. 378. 

Ὁ. πιεὰ.,, α. Τοεπὰ ἔνθ᾽ ἁγνὸν Ποσει- 

δάωνος ἕσσαντ᾽ ἐνναλίου τέμενος (οἱ ᾿Αρ- 

γοναῦται 5ς.) Ῥ. 4. 204. μνάσθηθ᾽ ὅτι τοι 

ζαθέας Πάρον ἐν γυάλοις ἔσσατο ἄνακτι 

βωμὸν (55. Ἡρακλέης) ἔς. 1104. 02 (37). 

β. .«ἱ ὡς ἦρα εἰπὼν αὐτίκα || ἔζετ᾽ 
Ι, 06. δ6. Ὑ- ίταρ. ᾽ο ἔσσατοί Πα. 78. 

40. 

ὄντιν᾽ ἀθρόοι στέφανοι 

χερσὶ νικάσαντ᾽ ἀνέδησαν ἔθειραν Ι. ὃ. 9. 
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ἐθέλω] (ςί. θέλω. ἐθέλω, -εἰ, -οντι; -ἢ; οἱ ἔϑνος] (ἔθνος, -εἰ, -ος; ἔθνεα 8.0.) γαοσ, παδοη 
τῶν, -οντ(α), -οἷσας: ας. ἐθελήσω : ἱπιρί. 

ἤθελον, ἤθελε(ν), ἔθελον, ἤθελον: δοτ. 

ορί. ἐθελήσαις.) δὲ υυἱδέηρ, υἱεῖ 

1. ο. ἐπί. ἃ. Ῥτεβ. ἰηΐ, τὰ μὲν 

ἁμετέρα γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει Ο. 11. 9. 
ἐθέλοντι δ᾽ ἀλέξειν ὕβριν Ο. 18. 9. Φοῖβε ---, 
ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν εὔανδρόν τε 
χώραν Ῥ. 1. 40. ἐθέλω Τελεσικράτη “-- 

γεγωνεῖν Ρ. 9. 1. μάλα δ᾽ ἐθέλοντι σύμ- 

πεῖρον ἀγωνίᾳ θυμὸν ἀμφέπειν Ν. 7. 10. 

ἐν τίν κ᾽ ἐθέλοι, Γίγαντας ὃς ἐδάμασας, 

εὐτυχῶς ναίειν ---- ζαθέαν ἄγνιαν Ν. 7. 90. 

ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόν- 
τῶν ἤθελον κείνου γε πείθεσθ᾽ ἀναξίαις 

ἑκόντες Ν. 8. 10. δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει 

πάσαις ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες 

φέρειν πλούτῳ ἴσον Ν. 11. 40. ὁ δ’ ἐθέλων 

τε καὶ δυνάμενος ἁβρὰ πάσχειν ἐγ. 2. 1. 

ἀλλ᾽ ὁ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν λιπὼν 
πατρίδα μοναρχεῖν "Ἄργει (8ς. αγπά γεί 
λε ἀϊά) Πα. 4. 28. Ῥ. δος. ἱπέ. ἐθε- 

λήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾷᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου 

ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον :. 6. 
“ὐὐτβοβσγείθυηρ ἀε8 Επίυγαπιθ᾽ Εδάξ. 

Ο. 7. 20. ἀλλ᾽ ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω 

Ματρί Ρ. 8. 771. ἭΒβας καρπὸν ἀνθήσαντ᾽ 
ἀποδρέψαι ἔθελον Ῥ. 9. 111. νιν -- Ἱππο- 

λύτα δόλῳ πεδᾶσαι ἤθελε Ν. δ. 27. 

ἐθέλω ἢ Καστορείῳ ἣ ᾿Ιολάοι᾽ ἐναρμόξαι 
μιν ὕμνῳ 1. 1. 1δ. ὅ τοι πτερόεις ἔρριψε 

Πάγασος δεσπόταν ἐθέλοντ᾽ ἐς οὐρανοῦ 

σταθμοὺς ἐλθεῖν 1. 7. 4δ. ἄγγελλε δὲ 
φοινικόπεζα λόγον παρθένος εὐμενὴς 'Εκά- 

τὰ τὸν ἐθέλοντα γενέσθαι (ἀ648 Νοτὲ 
ἀδ8 ρεβοῦςεη 580]11.᾽", ἐθέλοντα -Ξ- μέλ- 

λοντα᾽ Ἀδὰ.) Πα. 2. 179. ς. ἱπί. 

υπάετβίοοά. δίδωσί τε Μοῖσαν οἷς 

ἂν ἐθέλῃ Ρ. δ. θδ. 
2. ς. .ο. ἃ ἐπί. 

κε --- ζώειν Ρ. 8. 1. 

3. Ῥγεβ. ρασζί.: υὐδ ες ἅ μ’ ἐθέλοντα 

προσέρπει Ο. 6. 88. τίν γε μέν, εὐθρόνον 
Κλεοῦς ἐθελοίσας, --- δέδορκεν φάος Ν. 8. 

88. τὸν Εὐφάνης ἐθέλων γεραιὸς προ- 
πάτωρ σὸς ἄεισέν ποτε, παῖ Ν. 4. 89. 

4. ἴταρ. γἢ Διὸς οὐκ ἐθελοί Πα. 78. 48. 

ἤθελον Χίρωνά 

μετὰ τὸ ταχύποτμον --- ἀνέρων ἔθνος Ο. 1. 
66. κλυτὸν ἔθνος Λοκρῶν ἀμφέπεσον Ο. 

10. 97. Λαμνιᾶν τ᾽ ἔθ'νει γυναικῶν ἀνδρο- 
φόνων Ρ. 4. 202. τὸ δ᾽ ἐλάσιππον ἔθ' νος 

ἐνδυκέως δέκονται θυσίαισιν ἄνδρες (τοὺς 
"Αντηνορίδας: οοηίτα οἱ Κυρηναῖοι Σ) 

Ρ. δ. 86. ὅσαις δὲ βροτὸν ἔθ'νος ἀγλαίαις 
ἁπτόμεσθα Ῥ. 10. 28. μέρος ἕκαστον οἷον 

ἔχομεν βρότεον ἔθ'νος Ν. 8. 14. καὶ νῦν 
τεὸς μάτρως ἀγάλλει κείνου ὁμόσπορον 

ἔθ'νος (τοὺς Αἰακίδας) Ν. ὅδ. 48. καὶ 
θνατὸν οὕτως ἔθ'νος ἄγει μοῖρα (Ηςγπε: 

οὕτω σθένος) οοἀά.) Ν. 11. 42. πέφνεν 

δὲ σὺν κείνῳ Μερόπων ἔθνεα Σ. 6. 82. 

Πανελλάδος, ἄν τε Δελφῶν ἔθ'νος εὔξατο 

λιμοῦ θ{ Πα. 6. θ4. Ἰεθνος αιδί Πα. 1Ὡς. 4. 

ἣν ὅτε σύας Βοιώτιον ἔθνος ἕνεπον ἐγ. 88. 

εἰ] (κεῖ 4τ. 4; τορεδξεά Ρ, 9. 98; [ο] οννοὰ ὉΥῪ 
αἰ οτοπὲ τηοοάβ Ρ. 4. 264{.; Ὁ αἰετεπε 

ἔθη865 Ν. 1]. 13{.; οτ εἴ τις αἴξο ν. τις.) 

Α. εοπάξείοηξ!. 1. ς. Ῥγζεβ. ἰηά. 8. 

ἐπῖρν. ἰῃ δροάοϑίβ. εἰ δ’ ἄεθλα γαρύεν 
ἕλδεαι, φίλον ἧτορ, μηκέτ᾽ ἀελίου σκόπει 

ἄλλο θαλπνότερον Ο. 1. 8. “φίλια δῶρα 
Κυπρίας ἄγ᾽εἴ τι, Ποσείδαον, ἐς χάριν 

τέλλεται, πέδασον ἔγχος Οἰνομάον"᾽ Ο. 1. 
18. ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις ὄλβον ἄρδει, -- μὴ 

ματεύσῃ θεὸς γενέσθαι Ο. δ. 28. εἰ δέ τοι 

μάτρῳ μ᾽ ἔτι Καλλικλεῖ κελεύεις στάλαν 

θέμεν, --- ἐμὰν γλῶσσαν εὑρέτω κελαδῆτιν 

Ν, 4. 79. εἰ δὲ Θεμίστιον ἵκεις ὥστ᾽ ἀείδειν, 

μηκέτι ῥίγει Ν. δ. 8ῦ0.ςὁ Ῥ. ρῥταβ. ἱπά. ἰπ 
δροάοβίβ. (οἵ. Α. 1. ἢ. ἰηίσγα.) εἰ δὲ θεὸν 

ἀνήρ τις ἔλπεται (τι) λαθέμεν ἕρδων, 
ἁμαρτάνει Ο. 1. 64. εἰ δ’ ἀριστεύει μὲν 

ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος, 

νῦν δὲ --- Θήρων --- ἅπτεται --- Ἥρα- 
κλέος σταλᾶν (νῦν γε ν. ].: εἴ α8 σοπι- 
Ραγδῖνο ἔοσγος, 7ιιὲ α5) Ο. 8. 42. εἴ τι καὶ 
φλαῦρον παραιθύσσει, μέγα τοι φέρεται 

πὰρ σέθεν Ρ. 1. 87. εἰ δέ τις ἤδη --- λέγει ---, 
παλαιμονεῖ κενεά Ρ.. ἃ. 658. εἰ δὲ --- ἐπίστᾳ, 

μανθάνων οἶσθα προτέρων Ῥ. 83. 80. εἴ 

δὲ νόῳ τις ἔχει θνατῶν ἀλαθείας ὁδόν, 
χρὴ Ρ. 8. 108. “Μοῖραι δ᾽ ἀφίσταντ᾽, εἴ 

τις ἔχθρα πέλει" ν᾽ ἰεπιροσγαὶ ἔογος 
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Ῥ. 4. 14δ. διδοῖ (3.. ἡ δρῦς) ψᾶφον περ’ 

αὐτᾶς, εἴ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται 
λοίσθιον ἢ --- μόχθον --- ἀμφέπει (ἀμφέπτῃ 

ὁοῦΣ. Ἠεγης: εἰ 88 ἰοίροζαὶ! οτος) Ῥ. 

4. 266. “᾿εἰ μὲν --- αὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις 

(ναίειν) το, ἔστι σὸ! τούτων λάχος" 

Ν. 10. 88. εἰ δ᾽ ἀρετᾷ κατάκειται ---, χρή 
νιν εὑρόντεσσιν ἀγάνορα κόμπον μὴ 

φθονεραῖσι φέρειν γνώμαις 1. 1. 41. εἰ δὲ 
τις ἔνδον νέμει πλοῦτον κρυφαῖον, ἄλλοισι 

δ’ ἐμπίπτων γελᾷ, ψυχὰν ᾿ΑΙδα τελέων 
οὐ φράζεται δόξας ἄνευθεν 1. 1. 67. εἴ 

δὲ τις ἀρκέων φίλοις ἐχθροῖσι τραχὺς 
ὑπαντιάζει, μόχθος ἡσνχίαν φέρει Πα. 2. 

81. ς. (υξ. ἰηά. ἐπ ἀροάοϑὶ8, 'νβοῖε εἴ 
ὯΩ5. σαυβαὶ Ἴοσος. ἀγγελίαν πέμψω ταύ- 

ταν, εἰ --- Χαρίτων νέμομαι κἄπον 0. 9. δ6. 

“εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι, 

ἐρέω’ Ρ. 9. 60. ἃ. ορί. ο. κε 'π ἃρο- 

ἀοδίδ, ἐ. ες. ροϊεηείαι. εἰ δὲ γεύεται ἀνδρός 
ἀνήρ τι, φαῖμέν κε Ν. 7. 86. εἰ δὲ κασιγνή- 
του πέρι μάρνασαι, --- ἥμισυ μέν κε πνέοις 

γαίας ὑπένερθεν ἐών Ν. 10, 88. ς. 
ἱπιρί. ἰμδὰ. ἐπ δροάοβίβ. εἰ γάρ τις 

ἀνθρώπων --- πράσσει θεοδμάτους ἀρετάς, 

ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβου βάλλετ᾽ ἄγκυ- 

ραν 1]. 0. 10. ζ, Ργεβ. ἰῃὰ. υπάοτ- 
ϑίοσα ἴῃ ροάοβίβι εἴ τις ἀνδρῶν --- 

κατέχει φρασὶν αἰανῆ κόρον, ἄξιος εὐλογί- 

αἷς ἀστῶν μεμίχθαι 1. 38. 1. τὰ μακρὰ δ᾽ 

εἴ τις παπταίνει, βραχὺς ἐξικέσθαι χαλ- 
κόπεδον θεῶν ἔδραν 1. 7. 43. Ε. 
δρούοκβίθ οπυϊτοά. εἰ δὲ --- Οτις οἶδεν τὸ 

μέλλον, ὅτι Ο. 2. δ6. Ὦ. Ῥχγοϑ. ἱπὰ, 

πὐποτβίοοα ἰῃ Ῥγοίαβὶβ. α- ἰπά. Ἀγεβ. 

ἐδ δροάοϑίὶβ. ἄνεται πάντα βροτοῖς, εἶ 

σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ Ο. 14. 7, 

εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνεν 
καμάτου οὐ φαίνεται Ῥ. 13. 28, εἰ δυνατόν, 

Κρονίων, πεῖραν μὲν ἀγάνορα --- ἀναβάλ- 
λομαι Ν. 9. 28. β. ἱτπιρί. ἰβά. ε. κε 
ἴω δροάοβίβ. ἤθελον ΧΙρωνά κε Φιλ- 

λυρίδαν, εἰ χρεὼν τοῦθ᾽ --- κοινὸν εὔξασ- 

θαι ἔπος. ζώειν νῆοτε ἐπ βυθογαϊηδίο 

οἴἶδυϑε ἰ5 Ῥδιοηίμοῖς ῬΡ. 8. ὦ. Ὑ- 
ἡτῶρν. ἐπ ἀρούοκίβ. αὔνεκεν, εἰ φίλος 

ἀστῶν, εἴ τις ἀντάεις, τό γ᾽ ἐν ξυνῷ 

πεποναμένον εὖ μὴ λόγον βλάπτων 

ἁλίοιο γέροντος κρυτγτέτω ἰ. ε. ὡδαϊλκον 
-α ον Ῥ. 9. 93. 

2. ᾿ς. ίυξ. ἑηά., ἐπιρεζδνς ἱθ ἀροασοβίδ. 

εἰ δὲ τις ὄλβον ἔχων μορφᾷ παραμεύσεται 

ἄλλους, ἔν τ’ ἀέθλοισιν ἀριστεύων ἔπιέ- 
δειξεν βίαν, θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων 
μέλη Ν. 11. 18. οἵ. Ε ἱπέτα Ο. 7. 1. 
3, ᾿ς. πορί. ἱπα. Ὡ. ρτϑϑ, ἱπά. 1π 
δροβοβίβ. εἰ πόνος ἦν, τὸ τερπνὸν 

πλίον πεδέρχεται Ν. 7. 4. ΡΒ, κεν ς. 
δοῖ. ἰηᾷ. 1 δροάοπίβ. εἰ δὲ σώφρων 
ἄντρον ἕναι᾽ ἔτι Χίρων καί τί οἱ φίλτρον ἐν 
θυμῷ μελιγάρνες ὥμνοι ἀμέτεροι τίθεν, 
ἰατῆρά τοί κέν μιν πίθον --- παρασχεῖν 
Ῥ. ἃ. 68. εἰ δ᾽ ἔτ: ζαμενεῖ Τιμόκριτος 

ἁλίῳ σὸς πατὴρ ἐθάλπετο, ποικίλον 

κιϑαρίζων θαμά κε, τῷδε μέλει κλιθείς. 
ὥμνον κελάδησε καλλίνικον Ν. 4. 18. εἰ γὰρ 

ἦν ὃ τὰν ἀλάθειαν ἰδέμεν, οὔ κεν ὅπλων 

χολωθεὶς ὁ καρτερὸς Αἴας ἔπαξε Ν. 7. 24, 
πρὸ πόνων δέ κε μεγάλων Δαρδανίαν 

ἔπραϑεν, εἰ μὴ φύλασσεν ᾿Απόλλων ἴα. 
6. 9). 
4, ς. δοζ, ἱἰηά. ἃ, ἱρν. ἰῃ Ββρο- 

ἀοϑί5. φόρμιγγα --- λάμβαν᾽, εἴ τί τοι 

Πίσας τε καὶ Φερενίκον χάρις νόον ὑπὸ 
γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν {τνῖτ οδυβαὶ 

οτος) Ο. 1. 18. εἰ δ΄ ἐγὼ --- ἀνέδραμον 

ὕμνῳ, μὴ βαλέτω μςε --- φθόνος δοτεδ5 51:08 

Θ.Βσ, Ο. 8. δ4. ν. δἴδο Α. 2 βυρζα, Ν. 11. 
13. . ὑσοβ. ἰμᾷ,, ὀκρεοβθοά οὐ πᾶοσ- 

δίοοά, ἐῃ δροάοβίβ. εἰ δ' ἐτύμως -- 

μάτρωες ἄνδρες --- ἐδώρησαν -- Ἑρμᾶν 
εὐσεβέως ---, κεῖνος --- κραίνει σέθεν 

εὐτυχίαν (ἰῖ ὁλυδαὶ ίογοο) Ὁ. 6. 77. 

Μοῖσα, τὸ δὲ τεόν, εἰ μισθοῖο συνέθευ 

παρέχειν φωνὰν ὑπάργυρον, ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ 

ταρασσέμεν υνἱῃ ὁπ 6581 (ογοα Ῥ. 1]. 41. 

εἴ δ᾽ - ἀνορέαις ὑπερτάταις ἐπέβα τιαῖς 

᾿Αριστοφανέος, οὐκέτι πρόσω ἀβάταν 

ὅλα κιόνων ὕπερ "Ηρακλέος περᾶν εὐμαρές 
(τοπεθδεῖυδ ϑ.δτ.) Ν, 8. 19. νικῶντί γε 

χάριν, εἴ τι πέραν ἀξρθεὶς ἀνέκραγον, οὐ 
τραχύς εἰμι καταθέμεν (εσοποαβείνε, οἵ. 

Ο. 8. 04.) Ν. 1, 78. “αἱ ποτ᾽ ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ 

πάτερ, θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσας, νῦν σε, 
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νῦν εὐχαῖς ὑπὸ θεσπεσίαις λίσσομαι (οἔ. 

Ο. 1. τ) 1. 6. 42. ς. ἱπιρί. ἱπὰ, ἰπ 

δροάοβίβ. εἰ --- τιν᾽ ἄνδρα --- ἐτίμα- 

σαν ---, ἦν Τάνταλος οὗτος Ο. 1. 64. 
ἃ. δοσ. ἱπὰ. ο. ἄν, κε 'π δροϑοβίβ. τεά 

κεν --- ἀκλεὴς τιμὰ κατεφνυλλορόησεν 

ποδῶν, εἰ μὴ στάσις --- σ᾽ ἄμερσε πάτρας 

Ο. 12. 16. εἰ κατέβαν ---, ἐξικόμαν κε 1.. ὃ, 
18. “εἰ γὰρ οἴκοι νιν βάλε ---, τετράτων 
παίδων κ᾿ ἐπιγεινομένων αἷμά οἱ κείναν 

λάβε --- ἄπειρον᾽᾽ Ῥ. 4. 48. «. δρο- 

ἀοϑκὶ5 ἀυὉῦ. εἴ τις (ςοἀά.: τίς Ηοπηδῃ, 

εἰ ἐχρυηρβοη8) --- αἷνὰν ὕβριν ἀπέφυγεν, 

μέλανος ἂν ἐσχατιὰν καλλίονα θανάτον 

(στείχοι» (εοπὶ. ΜΝ]. : μέλανος δ᾽ ἂν ἐσχα- 
τιὰν καλλίονα θάνατον ἐν ςοαά.: θάνατόν 
Ὑ ἔσχε Βοεςοκι: Ἰοσυβ σοποϊαπηαίυβ, ν. 

νᾶῃ Οτοπίηροη, Μηδ, 1947, 288) Ῥ. 11. 

δῦ. 
5. (. Ῥγοβ. 80]., Ῥγοϑ. ἱπᾶ, ἴῃ δροάοϑίβ. 

[αἰσχύνῃ (ςοἀά.: αἰσχύνοι ΜοΞοῆ. ν. Α. 10 

ἡπήτ) Ρ. 4. 264.] [ἀμφέπει (ςοἀά.: ἀμφ- 

ἐπῃ σνπε ν. Α. 1. Ὁ βυρτα) Ρ. 4. 266] 

δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι 

τὸν ἄλπνιστον, εὐανθεῖ σὺν ὄλβῳ εἴ τις 

εὖ πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ (ν. 1. ἀκού- 
σῃ: 5ἰς αἰβπηιχιι Ηατίυηρ, ροβὲ ὄλβῳ, 

οἀά. νυ]ρο. Τῆς σοηἀϊοη ἰ5 5ϑἐτίοεἶν Π]ορὶ- 

ο8], ἀπά εἰ --- ἀκούῃ 5ἰΔπᾶς ἱπ οχρὶδῃδᾶ- 

ἴοσυ δρροβίοῃ ἴο δύο μοῦνα) [. δ. 18. 

6. ς. δος. δυῦ). ἃ. Ῥῖο8. ΟΥ ᾿ΐ.-Ῥτοβ. ἴῃ 

δροάοίϑβ. πολλοὶ δὲ μέμνανται, καλὸν 

εἴ τι ποναθῇ Ο. 0. 11. [ἐξερείψῃ (κεν) 
(οοηΐ. Βοςοκα, Βεσγρὶς: ἐξερείψαι κε οοἀά.: 
ἐξερείψειεν ΤὨϊοτΒο ἢ) Ῥ. 4. 261.} διδοῖ 

ψᾶφον περ αὐτᾶς, εἴ ποτε χειμέριον πῦρ 

ἐξίκηται λοίσθιον ἢ --- μόχθον ἀμφέπει 

(οοἀά.: ἀμφέπῃ Ηδγπο) Ῥ, 4. 86θ. 
δυσπαλὲς δὴ γίνεται, ἐξαπίνας εἴ μὴ θεὸς 

ἀγεμόνεσσι κυβερνατὴρ γένηται Ρ. 4. 214. 
ἔργοις δὲ καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν 

τρόπῳ, εἰ Μναμοσύνας ἕκατι λιπαράμ- 

πύυκος εὕρηται ἄποινα μόχθων κλνταῖς 

ἐπέων ἀοιδαῖς (εἰ --- ἀοιδαῖς εἰαπάβ ἰπῃ 

ὈΧΡΙΔηδΙΟΣΥ ἀρροβίτίου ἴο ἑνὶ σὺν τρόπῳ) 

Ν. 7, 16. εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς 

ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος, οὐκ ἔστι πρόσω- 

θεν Ν. 9. 46. τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν 
ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴπῃ τι (εἰ --- τι 5κἴδῃηά ἱπ 

χρ δπδίογυ δρροβίἰίοη ἴο τοῦτο) [. 4. 41. 

[ἀκούσῃ (ν. 1. ἀκούῃ. εἴ. Δ. 5. 5ιρτα) 

Ι. δ. 13. εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτος 

Ἰάτληκηκοτας! προστύχῃ, ταύταν σκότει 
κρύπτειν ἔοικεν (τ. 42. δ. Ῥ. δος. ἱπά. 

ἐπ δροάοϑίβ. εἰ δὲ τύχῃ τις ἕρδων, 

μελίφρον᾽ αἰτίαν ῥοαῖσι Μοισᾶν ἐνέβαλε 
Ν. 7.11. 
7. ς. ῥτοβ, ορῖ. ἃ. ῬΙοβ. ἰηὰ. σχργοβϑεά 

οὐ ὑυπάογρίοοά πη δροάοβίϑ. εἰ δὲ σὺν 

πόνῳ τις εὖ πράσσοι, μελιγάρυες ὕμνοι 

ὑστέρων ἀρχὰ λόγων τέλλεται Ο. 11. 4. 

εἰ γάρ τις --- ἐξερείψειεν (ΤὨΪΟΙΒΟΙ: 

ἐξερείψαι κε οοἀὐά.) --, αἰσχύνοι δὲ 
(Μοβοῃ.: αἰσχύνῃ οοἀά.) ---, --- διδοῖ 

ψᾶφον περ᾽ αὐτᾶς, εἴ ποτε χειμέριον πῦρ 
ἐξίκηται Ῥ. 4. 208. κέρδος δὲ φίλτατον, 

ἑκόντος εἶ τις ἐκ δόμων φέροι Ρ. 8. 14. οὐ 

γάρ πάγος οὐδὲ προσάντης ἁ κέλευθος 

γίνεται, εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς 

᾿Ἑλικωνιάδων [. 2. 84. Ρ. κεν ο. ορῖ. 

ἴῃ δροάοαΐβ. εἰ δ᾽ εἴη μὲν ᾿Ολυμπιονί- 

κας, --- τίνα κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνήρ 

Ο. 6. 4. εἰ δ᾽ αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχει, ἐν τίν 

κ᾽ ἐθέλοι Ν. 1. 89. ς. ἕπτ. ἱπά, ἴῃ 

δροδοείβ. εἰ δὲ δαίμων γενέθλιος ἔρποι, 

ΔΙ τοῦτ᾽ --- ἐκδώσομεν πράσσειν Ο. 18. 
105. 
8. ς. ἀοτ. ορῖ., ρῥζτοβ8. ἱπά. ἴῃ δροάοβίβ. 

εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι, ἔτι γλνκυτέραν κεν 

ἕλπομαι --- κλείζειν Ο. 1. 108. καιρὸν εἰ 
φθέγξαιο, --- μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώ- 
πὼν Ῥ. 1. 81. εἰ δέ μοι πλοῦτον θεὸς 

ἁβρὸν ὀρέξαι, ἐλπίδ᾽ ἔχω κλέος εὑρέσθαι 
κεν ὑψηλὸν πρόσω Ρ. 8. 110. ἐξερείψειεν 

(ΤὨϊοτβοι: ἐξερείψαι κε οοἀάᾷ. ν. Α. 10. 
ἱπίσβ) Ρ. 4. 303. πάντ᾽ ἔχεις, εἴ σε τούτων 

μοῖρ’ ἐφίκοιτο καλῶν [. ὅ. 18. 
9. ο. ρί. ἱπά. ἃ. συ. ἱπά. ἰῇ δρο- 

ἀοβί5. εἰ γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν 
μακρῷ πόνῳ, πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ ὕ, 8. 

13. ". ὑγοβ. ορῖ. ἰῃ ἀροάοβ,. εἰ 
δ᾽ ὄλβον ἣ χειρῶν βίαν ἢ σιδαρίταν ἐπαινῆ- 

σαι πόλεμον δεδόκηται, μακρά μοι αὐτόθεν 

ἄλμαθ᾽ ὑποσκάπτοι τις Ν. δ. 19. ς. 
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ἱπῖρν. ἴη ἃροαοβίϑβ. εἰ δὲ τέτραπται ---, 

μὴ φθόνει κόμπον 1. δ. 22. 

[10. ἀυ}. ς. κε ἀπὰ ορί., πὰ. ἱπ ἀροάοβίβ. 

εἰ γάρ τις ὄζους ὀξυτόμῳ πελέκει ἐξερείψαι 

κεν (οοἀά.: ἐξερείψειεν ΤῊ ΕοΆ : ἐξερείψῃ 

μὲν Ἡεγπιδηη) --, αἰσχύνοι δὲ (ΜοΞοῆ.:; 

αἰσχύνῃ εοἀά.) ---, --- διδοῖ ψᾶφον περ᾽ 
αὑτᾶς (κε 15 πο]ὰ ἴο Ὅς ΠΙΖὮΪΥ ἐπιρσοθα Ὁ ]6) 

Ρ. 4. 264. 
11. τὰς. 

τῶν ἕτ. 4. 

12. εἴ τις, νὙ 10] οννηρ νοῦ βυρρζεββαά, 

λάγεταν γάρ τοι τύραννον δέρκεται, εἴ 

τιν᾽ ἀνθρώπων, ὁ μέγας πότμος αδουε αἱΐ 
πιοτὶ Ῥ. 8. 86. ςἕ. Ο. 1. δ4. 

Β. εἰ καί, οοποεβϑῖνο, εἰ καί τι Διωνύ- 

σου ἄρουρα φέρει βιόδωρον ἀμαχανίας 
ἄκος, ἄνιππός εἶμι Πα. 4. 25, εἴ. εἰ οςου- 

οὐβεῖνε Ο. 8. δ4, Ν. 3. 20, Ν. 7. 78. 

Ο. ᾿:πιγοδυςίπρ ἱπάϊτεςξ ηπεπέοη, ς. ἱπά, 

γνῶναί τ᾽ ἔπειτ᾽, ἀρχαῖον ὄνειδος «---- εἰ 

φεύγομεν, Βοιωτίαν ὗν Ο. 6. 90. παραπει- 

ρῶνται Διὸς ἀργικεραύνον, εἴ τιν᾽ ἔχει 
λόγον Ο. ὃ. 4. ᾿"᾿μεμάντευμαι δ᾽ ἐπὶ Κα- 

σταλίᾳ, εἰ μετάλλατόν τι Ρ. 4. 164. 

μαθὼν δέ τις ἀνερεῖ, εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι 

Ν. 7. 69. 
Ώ. εἰ γάρ, ἱπιγοάιοίπι ἃ ν 18}, ο. ορί.; οἵ. 

ςοπάϊξίοπαὶ εἰ γάρ Ῥ. 4. 48. εἰ γὰρ ὁ 

πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων 

δόσιν εὐθύνοι Ῥ. 1. 46. εἰ γάρ σφισιν 
ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις ἧβᾳ λιπα- 

ρῷ τε γήραι διαπλέκοις εὐδαίμον᾽ ἐόντα 

παίδων δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ 
νῦν Ν. 7. 98. 
Ἑ. ὡς εἰ, ἴῃ τοπλροτγα! σΟΙραΓίΒΟηΒ; ν. 450 

ὡσείτε. φιάλαν ὡς εἴ τις --- δωρήσεται 

νεανίᾳ γαμβρῷ --, καὶ ἐγὼ νέκταρ 
χυτὸν --- πέμπων --- ἱλάσκομαι Ο. 7. 1. 

Ἑ. (τας. Ἰεὶ δέ μοι ἐγ. 00. ἃ. 8. ὡς εἴ τε 

ν. ὡσείτε. εἴ περ ν. εἴπερ. 

εἶα] π΄ ὀχδβογία!οη, εονς (λέν εἶα, 
πειχίζωμεν ἤδη ποικίλον κόσμον (υπυ8 

᾿οάοχ Αδὶ. Αὐϑε ἰβος : οἷα οοεξ.) ἐγ. 

194. 2. 
εἴδομαι] (Εειδ- Ῥ. 4. 21.) 56εν", ἰοοὶ ᾿ἐλε ο. 

ἀδι. “Θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ᾽᾽ Ῥ. 4. 21. 

κεῖ μοί τιν’ ἄνδρα τῶν θανόν- 

εἴδωλον] ἑηαρε 

εἴκοσι) (ἔει- Ν. 6. δ8) ἠωενν 

εἴκω] γίνε σαν 

εἰλἄπίνάζω)] τ᾽"αλό την 

Εἰλᾶτίδας) 0" οὐ Εἰαίος 

εἶμα)] νοδε 

εἶμ! 

(᾿Αμφιτρύων) τῷ ὄψιν ἐειδόμενος ἀθανά- 
τῶν βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν Ν. 10. 18. 

εἶδος] (Γειδ- Ο. 8. 19.) Μονηι; δεαν ἦν 

δ᾽ ἐσορᾶν καλός, ἔργῳ τ᾽ οὐ κατὰ εἶδος 

ἐλέγχων ἐξένεπε Ο. 8. 19. εἶδος γὰρ 
ὑπεροχωτάτᾳ πρέπεν Οὐρανιᾶν (5ς. νε- 

φέλα) Ρ. 2. 88. εἰ γάρ τις ὄζους --- ἐξερεί- 
ψεῖεν μεγάλας δρυός, αἰσχύνοι δέ οἱ 
θαητὸν εἶδος Ῥ. 4. 204. ἐπεὶ θαητὸν 
εἶδος ἔπλετο 8.. οὐ Ογτοης Ῥ. 9, 108. 

ζωὸν δ᾽ ἔτι λείπεται 

αἰῶνος εἴδωλον΄ τὸ γάρ ἐστι μόνον ἐκ 
θεῶν {τ. 1810. 2, 

εἰκάδιος] (Εἰκάδιος) Ξυρρ. ΜΝ]. ς Σ. 
ἱκαδίιος "Ἰεϊκάδιος ᾿Αρίσ(ταρχος). καὶ “Αν- 

ὅρων (ΕΘΗ. 2, 1981, 26) ἐκ Δή(ϊλον ἡ 

-Ἴτρ). ἐκ δὲ Κρήτης ἐ[λθεῖν αὐτὸν (δες. Εἰκά- 

διον) λέγουσιν οἹ Δελφοί, ὅθεν καὶ ΚΙ 

(βιρρ. ϑ8ϑπεῖῖ. Ἡογτηθβ, 1988, 439; ΝῚ]. 

Ῥίμάαγοβ, 87) Πα. 100. 8. 

εἴκοσι 

δ᾽ ἐκτελέσαις ἐνιαυτοὺς Ρ. 4. 104. πέμτττον 

ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώνων 
ἄπο Ν. 6. δ8. 

εἶξον, ὦ ᾿Απολλωνιάς 

ἧ. 6. ἰεῖ τὴν ρᾶσδῃ ίου  εἶοβ νναϊς (ΠΡ 1 

δανο ἐϊπιϑμεὰ ἘΠ 15 οὐο) 1. 1. 6. 

δάφνᾳ τε 

χρυσὲᾳ κόμας ἀναδήσαντες εἰλαπινάζοισιν 

εὐφρόνως 50. Ἡγρογθοτγεαπϑ Ρ. 10. 40. 

ἥρωι --- Εἰ- 

λατίδᾳ ---, ὃς ἀνδρῶν ᾿Αρκάδων ἄνασσε 
Φαισάνᾳ, λάχε τ᾽ ᾿Αλφεὸν οἰκεῖν ἱ. ε. 
ΔΑἰρνῖοβ, συδγάΐϊδη οὐ Ιατηο8 Ο. 0. 88. 

καὶ τότε γνοὺς Ἴσχνος Εἰλατίδα ξεινίαν 

κοίταν ἄθεμίν τε δόλον Ρ. 8. 81. 

εἰλίασω)] ν. ἑλίσσω. 
εἵλω] 1. γαίλέν ἰορείδεν ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐν ΠΙσᾷ 

ἕλσαις ὅλον τε στρατὸν λάαν τε πᾶσαν 

Ο. 10. 48. 

2. ν. ἐόλει. 

ἀπὸ κρόκεον ῥίψαις ᾿Ιάσων 

εἶμα Ρ. 4. 232. 

εἰμι} (εἰμ((), [ἔσσι), ἐσσί, ἔστι(ν), ἐστί (ν), 

ἔσθ᾽, εἰμέν, ἐντί, εἰσίν, ϑέντι; εἴην, εἴη; 

ἔστω; ἐών, ἐόντα, ὄντα ἡ, ἐόντων, ἐοῖσα, 

ἐοῖσαν, ἐόντων; ἔμμεναι, ἔμμεν, [εἶναι 



εἰμί 

ςοἀάα.1: ἔμξ. ἔσομαι, ἔσσομαι, ἔσεται, ἔσ- 

σεται, ἔσται; ἐσσομένας ρεῃ., ἐσσόμενον, 

ἐσσόμενα; ἔσσεσθαι, ἔσεσθαι: ἱπιρί. ἦν, 

ἔσαν, ἦσαν; ἔσκεν.) δε. 

Α,. 1. ς. ρῥγεάϊςδᾶνε 8ἀ). ἃ. ἄπιστον 

ἐμήσατο πιστὸν ἔμμεναι Ο. 1. 82. τὸ 

πόρσω δ᾽ ἐστὶ σοφοῖς ἄβατον κἀσόφοις 
Ο. 8. 44. θεὸς εὔφρων εἴη λοιπαῖς 
εὐχαῖς Ο. 4. 18. ἠὺ δ᾽ ἔχοντες σοφοὶ καὶ 

πολίταις ἔδοξαν ἔμμεν Ο. ὅ. 10. ἦν δὲ 
κλέος βαθύ Ο. 7. δ2. φανερὰν ἐν πελάγει 

“Ῥόδον ἔμμεν ποντίῳ Ο. 1. 86. τερπνὸν 

δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν Ο. 8. 

δ8. μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσσέ μιν ἰσώνυμον 
ἔμμεν Ο. 9. θ4. ὁ δὲ λόγος --- δόξαν φέρει, 

λοιπὸν ἔσσεσθαι στεφάνοισί νιν ἵπποις τε 

κλυτὰν Ρ. 1. 87. γένοι᾽ οἷος ἐσσὶ μαθών 
Ῥ. 2. 12. (ἀβάπτιστός εἶμι (ςεοάά.: εἶμι 

Θομηϊέζοῦ) Ρ. 2. 80.] σμικρὸς ἐν σμικροῖς, 

μέγας ἐν μεγάλοις ἔσσομαι Ρ. 8. 107. 
“ἔσομαι τοῖος Ῥ. 4. 166. δίδυμαι γὰρ 

ἔσαν ζωαί Ρ. 4. 209. πόνων δ᾽ οὔ τις 

ἀπόκλαρός ἐστιν οὔτ᾽ ἔσεται Ῥ. δ. δ4. 
εὐθύτομόν τε κατέθηκεν ᾿Απολλωνίαις 

ἀλεξιμβρότοις πεδιάδα πομπαῖς ἔμμεν 
ἱππόκροτον σκυρωτὰν ὁδόν ῬΡ. ὅ. 92. 
ἐδόκησέν τε -- ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν 
ἔμμεν πρὸς ἀρετάν Ῥ. 0. 42. “'κρυπταὶ 
κλαίδες ἐντὶ σοφᾶς Πειθοῦς ἱερᾶν φιλοτά- 

των Ρ. 9. 839. θεὸς εἴη ἀπήμων κέαρ Ῥ. 

10. 21. θαμὰ δ’ ἀλλοδαπῶν οὐκ ἀπείρατοι 
δόμοι ἐντί Ν. 1. 24. ἐστὶ δ΄ αἰετὸς ὠκὺς ἐν 
ποτανοῖς Ν. 8. 80. τὸ δ᾽ ἐναντίον ἔσκεν 

Ν. ὅ. 81. σέο δὲ προπράον᾽ ἔμμεν ξεῖνον 

ἀδελφεόν τ’ (5.τ.: προπρεῶνα μέν 

οοὐά,) Ν. 7. 86. ξανθοκομᾶν Δαναῶν 

ἦσαν μέγιστοι {--ὖὦ τ} Ν. 9. 117. ἁ 
Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδῆς πὼ τότ᾽ ἦν 
οὐδ᾽ ἐργάτις 1. 2. θΘ. ἐσσὶ γὰρ ὧν σοφός 

Ι, 2. 12. οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι 

οὔτε κώμων Ι. 2. 80. ἰατὰ δ᾽ ἐστὶ βροτοῖς 

σύν γ᾽ ἐλευθερίᾳ καὶ τά (ἔστι Ετ. Θοῃ τα) 
Ι. 8. 16. ἄλοχον εὐειδέα θέλων ἑκάτερος 
ἐὰν ἔμμεν (Ὑτίο].: ἔμμεναι οοάοχ) 1. 8. 239. 

ἦν γὰρ τὸ πάροιθε φορητὰ 8ς. Ὠεῖοβ ἔτ. 
8384. 1. νεόπολίς εἶμι Πα. 2. 28. ἄνιππός 

εἶμι Πα. 4. 27. “λίαν μοι [δέο)ς ἔμπεδον 

153 εἰμί 

εἴη κεν’ Πα. 4. 49. κατεκρίθης δὲ θνατοῖς 

ἀγανώτατος ἔμμεν Πα. 16. 17. -- ἔτ. 147 

ΘοΒσ. σῶμα δ᾽ ἐστὶ θνατόν Παρθ.1. 1δ. τί 

ἕρδων φίλος σοι --- εἴην, τοῦτ᾽ αἴτημί σε 

((ἂν» εἴην οοηΐ. ΟΠ τί8:) ἐγ. 1δδ. 8. Δοκακ 
ἔμμεναι ἐς. 169. 17. Ὁ. τὰ ἐπῆπιανο 

δάἀάεὰά. ἦν δ᾽ ἐσορᾶν καλός Ο. 8. 19. 

εἴην εὑρησιεπὴς ἀναγεῖσθαι Ο. 9. 80. 

““ντὶ μὲν θνατῶν φρένες ὠκύτεραι κέρδος 
αἰνῆσαι᾽ Ῥ. 4. 189. εἴμ! δ᾽ ἄσχολος 

ἀναθέμεν Ῥ. 8. 29. ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι θεῶν 

τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν 

ἄπιστον Ρ. 10. δ0. καὶ τὸ σιγᾶν πολλάκις 

ἐστὶ σοφώτατον ἀνθρώπῳ νοῆσαι Ν, ὅ. 

18. αἰδοῖος μὲν ἦν ἀστοῖς ὁμιλεῖν 1. 3. 87. 

ς. ἱππροσβοηδὶ. ἀλλὰ μοιρίδιον ἦν 
Ρ. 1. δ6δ. 

2. ς. ρῥτεά. 8005. ἦν Τάνταλος οὗτος 

Ο. 1. δδ. Σικελίας --- ἔσαν ὀφθαλμός Ο. 2. 

9. εἰ δ᾽ εἴη μὲν ᾿Ολυμπιονίκας, --- τίνα κεν 

φύγοι ὕμνον; Ο. 6. 4. Φοίβου γὰρ αὐτὸν 
φᾶ γεγάκειν πατρός, περὶ θνατῶν δ᾽ 
ἔσεσθαι μάντιν ἐπιχθονίοις ἔξοχον Ο. 0. 
δ0. ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθός (εεσι Π: 
ἔστι νεῖ εἶσι ΝΥ 1.) Ο. 6. 90. ἐκέλευσεν --- 

νεῦσαι --- μιν --- ἐᾷ κεφαλᾷ ἐξοπίσω γέρας 

ἔσσεσραι Ο. 7. θ8. “φάτο δ᾽ Εὐρύπυλος --- 
ἔμμεναι" Ῥ. 4. 84. “οὐδὲ μὰν χαλκάρματός 
ἐστι πόσις ᾿Αφροδίτας᾽’ Ῥ. 4. 87. "Ποίαν 

γαῖαν, ὦ ξεῖν᾽, εὔχεαι πατρίδ᾽ ἔμμεν ;" 
Ῥ. 4. 98. “καρτερὸς ὅρκος ἄμμιν μάρτυς 

ἔστω Ζεὺς’ Ρ. 4. 167. ἐσσὶ δ᾽ Ιατὴρ 

ἐπικαιρότατος Ρ. 4. 270. βασιλεὺς ἐσσὶ 

Ρ. ὃ. 10. Λαπιθᾶν ὑπερόπλων τουτάκις 

ἦν βασιλεύς Ρ. 9. 14. φίλτατον παρθενικαὶ 

πόσιν ἢ υἱὸν εὔχοντ᾽, ὦ Τελεσίκρατες, 

ἔμμεν (Ξε. σε) Ῥ. 9. 100. πάτραν ἵν᾽ 

ἀκούομεν, Τιμάσαρχε, τεὰν ἐπινικίοισιν 

ἀοιδαῖς πρόπολον ἔμμεναι Ν. 4. τθ. οὐκ 

ἀνδριαντοποιός εἶμ᾽ Ν. ὅδ. 1. ξεῖνός εἶμι 

Ν. 1. 61. φαῖμέν κε γείτον᾽ ἔμμεναι νόῳ 

φιλήσαντ᾽ ἀτενέι γείτονι χάρμα πάντων 
ἐπάξιον Ν. 7. 87. ἀρχοὶ δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἔσαν 

Ταλαοῦ παῖδες Ν. 9. 14. οὐ θαῦμα σφίσιν 
ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθληταῖς ἀγαθοῖσιν Ν. 

10. 61. πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ᾽ 
οὐρανῷ Ν. 10. 688. “ἐσσί μοι υἱός ᾿᾿(5:6}} 
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ἔσσι) Ν. 10. 80. φαίης κέ νιν ἄνδρ᾽ ἐν 

ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν 

ἄλλαις χαλκοδάμαντ᾽ ἀκόναν 1. 0. 72. τί 
ἕλπεαι σοφίαν ἔμμεν (Βετρκ: εἶναι 5ἴο- 

Ὁδου5: οπὶ. Οἱοῖμ. ΔΙοχ.) ἔτ. 61. 1. ἐν 

ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε γλνκερὸν --- 

κέντρον {τ. 1234, 3. εὐδαιμόνων δραπέτας 
οὐκ ἔστιν ὄλβος {τ. 134. φὰν δ᾽’ ἔμμεναι 
Ζηνὸς υἱοὶ καὶ κλυτοττώλον Ποσειδάωνος 

(τ. 243. 85 ἱπί. οἱ ρυγσγροββ, ποτὶ γραμμᾷ 
μὲν αὐτὰν στᾶσε κοσμήσαις, τέλος ἔμμεν 

ἄκρον Ρ. 9. 118. Θέμιν -- Μοῖραι --- 

ἄγον --- σωτῆρος ἀρχαίαν ἄλοχον Διὸς 
ἔμμεν {τ. 80. 0. 

3. οπιρῆδεις, ἐδέγε ἐς, αν ἐντὶ γὰρ 

ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι Ο. 9. 104. ἐξ 

ὀνείρου δ’ αὐτίκα ἦν ὕπαρ Ο. 18. 61. ἔστι 
δὲ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι ματαιότατον 

Ρ. 8. 21. δυσϑρόον φωνᾶς ἀνακρινόμενον 

ποινὰ τίς ἔσται πρὸς θεῶν Ρ. 4. 08. ὅσαι 

τ' εἰσὶν ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι, τετόλ- 

μακε Ρ. δ. 110. ἀλλ’ ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ 

Ρ. 19. 80. ἔστι δ᾽ ἐν εὐτυχίᾳ πανδοξίας 

ἄκρον Ν. 1. 10. εἰ πόνος ἦν, τὸ τερπνὸν 

πλέον 'πεδέρχεται Ν. 7. 714. ἐχθρά δ᾽ ἄρα 

πάρφασις ἦν καὶ πάλαι Ν. 8. 383, ἦν γε μὰν 

ἐπικώμιος ὕμνος δὴ πάλαι Ν. 8. δ0. ἔστι 

δέ τις λόγος ἀνθρώπων Ν. 9. 6. ἔστι δὲ καὶ 

κόρος ἀνθρώπων βαρὺς ἀντιάσαι Ν. 10. 
20. ᾿᾿τίς δὴ λύσις ἔσσεται πενθέων;" Ν. 

10. 77. οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον ((Α)]Ἔτριβ; 
ἧεν, ἧς οοἀά.) 1. 1. 26. ἔστιν δ᾽ ἀφάνεια 

τύχας καὶ μαρναμένων 1. 4. 81. τέθμιόν 

μοι! φαμὶ σαφέστατον ἔμμεν τάνδ᾽ ἐπιστεί- 

χοντα νᾶσον ῥαινέμεν εὐλογίαις (ΒορΟΚᾺ: 

εἶναι οοἀά.) 1.6. 20. οὐδ’ ἔστιν οὕτω βάρ- 
βαρος οὔτε παλίγγλωσσος πόλις ἅτις οὐ 
Πηλέος ἀίει κλέος 1. θ. 24, Ἴον τέλος 
[ἔσ)ται (ἔσσεται Σ᾿) Πα. 16. 6. ἦν γάρ τι 
παλαίφατον! ἔτ. 1404. 69. ᾿᾿ἦν διακρῖναι 
Ἰδόντ᾽ (οὐ) πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος" 

(τ. 168. θΘ. χρυσέων βελέων ἐντὶ τραυμα- 
τίαι (ἔντι 4}}}}) (τ. 3928. 

4. ς. ἀαι. (-Ξ ἔχω.) πολλά μοι ὑπ᾽ 

ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας 

(Ξ- ἐστί Βοεροκῃ, ντοηρὶν) Ο. 2. 84. 

ἔστι δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος κὰν νόμον 
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ἑρδόμενον Ο. 8. 77. πλατεῖαι πάντοθεν 
λογίοισιν ἐντὶ πρόσοδοι νᾶσον εὐκλέα 

τάνδε κοσμεῖν Ν. 0. 48. εἴη μή ποτέ μοι 

τοιοῦτον ἦθος, Ζεῦ πάτερ Ν. 8. 3δ. “ἔστι 

σοι τούτων λάχος Ν. 10. 8δ. ἔστι δὲ καὶ 
διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ μοῖρα πρὸς 

εὐφροσύναν τρέψαι γλυκεῖαν ἦτορ Ι. 8. 9. 
ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος 

1. 4. 1. “ἔσσεταί τοι παῖς, ὃν αἰτεῖς, ὦ 

Τελαμών᾽" 1. 6. δ2. οἴ, αἰΞξο Ο. 13, 1--Ὁ, 
5. δε (ϑΞἰτυδίοα) τοῖσι μὲν ἐξεύχετ᾽ ἐν 

ἄστει Πειράνας σφετέρου πατρὸς ἀρχὰν 
καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν Ο. 18. 62. ἄτερθε 

᾿ δὲ πρὸ δωμάτων ἕτεροι λαχόντες ᾿Αίδαν 
βασιλέες ἱεροὶ ἐντί Ῥ. 8. 98. ἐχρῆν δέ τιν᾽ 
ἔνδον ἄλσει παλαιτάτῳ Αἰακιδᾶν κρεόν- 

τῶν τὸ λοιπὸν ἔμμεναι Ν. 7. 48. ἐντί τοι 

φίλιπποί τ᾽ αὐτόθι καὶ κτεάνων ψυχὰς 
ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες Ν. 9. 33. κατ᾽ 

"Ὄλυμπον ἄλοχος Ἥβα τελείᾳ παρὰ 
ματέρι βαίνοισ ἔστι, καλλίστα θεῶν Ν. 

10. 18. ο΄. Β. 1. 

6. δε, οομε ἰο βᾶ55 ὥρννεν κάρνκας 

ἐόντα πλόον φαινέμεν παντᾷ Ρ. 4. 1170. 

“χῶ τι μέλλει χὠπόθεν ἔσσεται, εὖ καϑ- 

ορᾷτ᾽ Ρ. 9. 49 

7. ας. βοῇ. Ω. οἱ οτίρίη: δὲ ἀδεοεη- 

ἀεά (}|Υνοη]}] κείνων δ᾽ ἔσαν χαλκάσπιδες 

ὑμέτεροι πρόγονοι (ἔσσαν ὈγΖ.: ἦσαν Σ', 
Τυτγὴ) Ο. 9. δὅ4. Ὀ. ροββεβϑϑῖνα: 

δὲ οἵ, δοίοηρ ἰο γνόντα τὸ πὰρ ποδός, 

οἷας εἰμὲν αἷἴσας Ῥ. 8. 60. ἕντι μὲν χρυσα- 

λακάτον τεκέων Λατοῦς ἀοιδαὶ ὥριαι 

παιάνιδες. ἔντι[ (εἀὰ.: ἐντι οοἄδχ: ἐντὶ 

Ἰερεπάυπι) Θρ. 8. 1--ἢ, ςἔ, Σ᾿. 4. 81. 

8. ο. ἐκ, ἀπό. 4. δε, ον οι χρὴ 

δ᾽ ἀπ’ ᾿Αθανᾶν τέκτον᾽ ἀεθληταῖσιν ἔμμεν 

Ν, ὅδ. 49. τὸ γάρ ἐστι μόνον ἐκ θεῶν {τ. 
1810. 2, Ὁ. δὲ δονγη οΓ!΄} Ἠὀ᾽΄ υἱὸς Δα- 

νάας᾽ τὸν ἀπὸ χρυσοῦ φαμὲν αὐτορύτον 
ἔμμεναι ὕ. 12. 18. 

Β. ρϑτγί. 1. ργοϑ. ρϑτί. 8. [ἅμα 

(οοάὰ.: ἐόντα ΜαΔ5) Ο. 1. 104.] θεὸς 

ἐπίτροπος ἐὼν Ο. 1. 100. ἐμὲ --- πρόφαντον 
σοφίᾳ --- ἐόντα Ο. 1. 110. οὔτε δύσηρις 

ἐὼν οὔτ᾽ ὧν φιλόνικος Ο. 0. 19. ὡραῖος 

ἐὼν καὶ καλὸς Ο. 9. 94. οἷος ἐὼν θρέψεν 
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ποτὲ Ρ. 8. δ. ᾿Ιόλαον ὑμνητὸν ἐόντα Ρ. 1]. 
61. ἐὼν καλὸς ἕρδων τ᾽ ἐοικότα μορφᾷ 

Ν, 8. 19. Τελαμὼν ᾿Ιόλᾳ παραστάτας ἐὼν 
Ν. 8. 8317, ᾿Αχιλεὺς --- παῖς ἐὼν ἄθυρε 

Ν. 8. 44. κεῖνος γὰρ ᾿Ολυμπιόνικος ἐὼν 

Ν, θ6. 17. πομπαῖς θεμισκόπον οἰκεῖν 

ἐόντα πολυθύτοις Ν. 7. 47. εἰ γάρ σφίσιν 

ἐμπεδοσθενέα βίοτον --- διαπλέκοις εὐδαί- 

μον᾽ ἐόντα Ν. 7. 100. θυμὸς ἄτολμος 

ἐὼν Ν, 11. 82, ᾿Ιφικλέος μὲν παῖς ὁμόδαμος 

ἐὼν Σπαρτῶν γένει 1. 1. 80. ἐὼν καλὸς 
Ι. 2. 4. θεότιμος ἐών Ι. 6. 18. Ἰβαρβι[τί]ξαι 

θυμὸν ἀμβλὺν ὄντα καὶ φωνὰν ἐν οἴνῳ[ 

(ἰογα ναϊὰς ἀυνία: ν.]. ἀμβλύνοντα) 

ἦγ. 1944. Ὁ. έτος {Π6 ρμαγί. ἰβ οοῃ- 
ςοδδῖναο. σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί 

τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν Ρ. 1. δῷ. καὶ 

φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον Ρ. 4. 20ὅ. 

καὶ πολυκλείταν περ ἐοῖσαν ὅμως Θή- 

βαν --- ἐπασκήσει ἔτ. 194. 4. ς. Ψ Πογα 
ἴπ6 γαγῖ, 18 ςοπάϊξοπαὶ. ἀξιωθείην 

κεν, ἐὼν Θρασύκλου ᾿Αντία τε σύγγονος, 

"Ἄργει μὴ κρύπτειν φάος ὀμμάτων Ν. 10. 

39. ἃ. [(οἱϊοινίηρ φαίνομαι. θαυ- 

μαστὸς ἐὼν φάνη Ο. 9. 96. ἀπειρομάχας 

ἐών κε φανείη λόγον ὁ μὴ συνιείς Ν. 4. 80. 

οἵ. Ρ. 4.170. ε. ς. δᾶν., δείη! (ϑἰτυαξοα) 

ο΄. Α. ὅ βυρτα. εὐθὺν δὲ πλόον καμά- 

τῶν ἐκτὸς ἐόντα δίδοι Ο. ὃ. 104. εἶδον 

γὰρ ἑκὰς ἐὼν Ρ. 3. 64. ἐὼν δ᾽ ἐγγὺς ᾿Αχαιὸς 
οὐ μέμψεταί μ' ἀνήρ Ν. 7. θ4. “ἥμισυ μέν 

κε πνέοις γαίας ὑπένερθεν ἐὼν" Ν. 10. 
81. ἤ. δι05., ἢ. Ρ]., ξοοάς, ῥοςοέφείοης 

οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον 

κατακρύψαις ἔχειν, ἀλλ’ ἐόντων εὖ τε 

παθεῖν Ν. 1. 82. γεκὰς ἐόντων Πα. 4. 86. 

τη. Ῥὶ., “υΐηρ (φάμα) ἅ τε --- ὥπασεν 
τοιάδε τῶν τότ᾽ ἐόντων φύλλ᾽ ἀοιδᾶν 
(ὡς ἄλλων ἐγκωμιακότων ποιητῶν. Σ.) 

Ι. 4. 31. 
2. ἴυξ. ρατί. ἃ. ἀμφὶ πράξιος ἐσσο- 

μένας Ο. 12. 8. Ὁ. 5005. τά τ’ ἐσσόμενα 

τότ᾽ ἂν φαίην σαφές Ο. 13. 103. ἐσσόμενον 
προιδεῖν συγγενὲς οἷς ἕπεται Ν΄. 1. 27. 
ΓΟ. νατγίουβ ἐπιροσβϑοηδὶ υϑᾶρς8. 84. ἴῃ 

βῃςβ, εἴη ὁ. (ἀδΐ., δος. δ) ἱπί. εἴη σέ 

τε -- πατεῖν, ἐμέ τε --- ὁμιλεῖν Ο. 1. 118. 
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εἴη, Ζεῦ, τὶν εἴη ἀνδάνειν Ρ. 1. 39. φίλον 
εἴη φιλεῖν Ρ. 2. 88. ἁδόντα δ᾽εἴη με τοῖς 

ἀγαθοῖς ὁμιλεῖν Ῥ. 3. 96. (ῥῆμα) τό μοι 

θέμεν Κρονίδᾳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ Τιμασάρχον 

τε πάλᾳ ὕμνον προκώμιον εἴη Ν. 4. 11. 

εἴη μὶν -α ἔρνεσι φράξαι χεῖρα 1. 1. θά. 

εἶη δὲ τρίτον σωτῆρι πορσαίνοντας 

᾿Ολυμπίῳ Αἴγιναν κάτα σπένδειν με- 

λιφθόγγοις ἀοιδαῖς 1. 6. 7. εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ 
ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν ἔτ. 127. 1. 
Ῥ. ο. αἀ)., ρατί. ἃ ἰπέ. ἔστι δ’ ἀνδρὶ 

φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά Ο. 1. 

38. ἦν ὅτι νιν πεπρωμένον --- ἀμπνεῦ- 

σαι καπνόν Ο. 8. 33. θέσφατον ἦν Πελίαν --- 

θανέμεν Ῥ. 4. 71. φαντὶ δ’ ἔμμεν τοῦτ᾽ 

ἀνιαρότατον, καλὰ γινώσκοντ᾽ ἀνάγκα 
ἐκτὸς ἔχειν πόδα Ρ. 4. 387. ἔστι δ᾽ ἐοικὸς 
ὀρειᾶν γε Πελειάδων μὴ τηλόθεν ᾿ῳὡωαρίωνα 

νεῖσθαι Ν. 2. 10. συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς 

ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἷμ’ ἀπὸ 
Σπάρτας Ν. 11. 88. πεπρωμένον ἦν, 

φέρτερον πατέρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν 
ποντίαν θεόν 1. 8. 832. ο. - ἔξεστι, ο. 

αςς. ἃ ἵπ.:. εἴ γὰρ ἦν ὃ τὰν ἀλάθειαν 
ἰδέμεν (ἐὰν ςοὐὰ. ΣΥῪΡ: ἐὰν ΣῪΡ': ὃ τὰν 

ΒοοΟΚὨ) Ν. 7. 24. οὐκ ἔστι πρόσωθεν 
θνατὸν ἔτι σκοπιᾶς ἄλλας ἐφάψασθαι 

ποδοῖν (Βδππιετ: οὐκέτι πόρσω, οὐκ 
ἔστι πρόσω ςοἀὰ.) Ν. 9. 47. ἃ. ς. 

ἄδε. (ἃ ἰπί.}}: “ ἐξ ομες ἀν ἔστι μοι 

πατρίδ᾽ ἀρχαίαν κτενὶ Πιερίδίων (βυρρ. 

Τοῦοῖ: ἀγάλλειν βιρΡ». ϑπε]}, ς. 6.) ἐσ. 

9215. δ. ς. ἔστιν ὅτε, ἦν ὅτε, ἐδσνε ἰδ, 

τας α {ἴηι τυδέι ἦν ὅτε σύας Βοιώτιον 

ἔθνος ἕνεπον ἐστ. 83. βυθοτάϊπαίς νογρ 

ΒΌΡΡΓοββοά: ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε 

πλείστα χρῆσις, ἔστι δ᾽ οὐρανίων ὑδάτων 
“οιηδίίηιες Ο. 11. 1-2, ἔσθ’ ὅτε πιστό- 
ταται σιγᾶς ὁδοί τ. 180. {. οὐκ 

ἔστιν ὅπως, ἠὲ ἐς ἐνιροφςείδίε αἰ οὐ γὰρ 

ἔσθ᾽ ὅπως τὰ θεῶν βουλεύματ᾽ ἐρευνάσει 
βροτέᾳ φρενί ἔτ. 61. 3. 

Ὁ. ἀυν. ἔστι δέ τοι χέκωντκακίει καπνός 

(ἔτι οοηὶ. Ηδν πε) ἔσ. 18δ. ταρξ. Ἱέμμεν 

ἁλίῳ κυ Πα. 6. 149. ἔσσεται γὰρ ἁδνί 
Πα. 21. 18. Ἰδτ᾽ ἦσαν [{τ. 1115. 8. ἐμμενί 

ἡσ. 338. 8. 
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εἶμι] (εἶμι σοπὶ., εἶσιν, εἶσ; [ἴθὲ Ο. 14. 21), 
ἴτω, ἴτε, ἰόντων; ἰών, ἰόντι, ἰόντες ; ἵμεν.) 

8ο, σονης (ὉὈυξ ἐπ ἴδ ἡπάϊοδένο, ργοῦδΥ 

ἃ ἰυΐυγο β86ῆ86 ἰ8 τεαυϊτοά, οἴ, ἔπειμι.) 

ἃ. οὗ Ἰἰνίηρ τὨϊηρ5. Οὐὔλυμπόνδ᾽ ἰὼν 

Ο. 3. 806. μετὰ στέφανον ἰὼν Ο. 4. 23. 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν Πυθῶνάδ᾽ --- ᾧχετ᾽ ἰὼν Ο. 6. 

88. “ὄρσο, τέκνον, δεῦρο πάγκοινον ἐς 

χώραν ἵμεν᾽᾿ Ο. 6. 68. ἀβάπτιστος εἶμι φέλ- 
λος ὡς ὑπὲρ ἕρκος ἄλμας (ΒομιπίϊΖοτ: εἰμί 

οοἀάα.) Ῥ. ἃ. 80. τάχα δ᾽ εὐθὺς ἰὼν Ρ. 4. 88. 

μοι --- ὑπάντασεν ἰόντι γᾶς ὀμφαλὸν παρ᾽ 
ἀοίδιμον Ρ. 8. 69. νανσὶ δ᾽ οὔτε πεζὸς ἰών 

κεν εὕροις -- ὁδόν Ῥ. 10. 29. Κάδμου 

κόραι, -- ἴτε --- πὰρ Μελίαν χρυσέων ἐς 
ἄδυτον τριπόδων θησαυρόν Ρ. 11. 8. 

ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς, ἀμφοτέρας 

ἰὼν χειρός (ν. ἀμφότερος) Ν. 7. 94. τις -- 
Τελεσάρχου παρὰ πρόθυρον ἰὼν ἀνεγειρέ- 

τῶ κῶμον 1. 8. 8. μοι --- ἰόντι τηλανγέ᾽’ ἀγ 
κορυφὰν, Πα. 7. 12. τρι]τπττὸν κατ᾽ 

ἁμαξιτὸν ἰόντες Πα. 1Β. 12. ῥίμφα δ᾽ 
εἶσιν Ἄρτεμις Δ. 2. 19. ἀγλαὸν ἐς φάος 

ἰόντες δίδυμοι παῖδες (ἰ. 6. Ὀείης ὈοΓη) 

Πα. 12.18. ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖν᾽ εἶσ᾽ ὑπὸ 
χθόν᾽ τ. 137. 1. Σθενέλοιό μιν υἱὸς κέλευσεν 

μόνον ἄνεν σν[μμ]αχίας ἵμεν ἔτ. 1609. 46. 

ς. σορῃ. δος., ἦρ᾽, ὦ φίλοι, κατ᾽ ἀμευσίπο- 

ρον τρίοδον ἐδινάθην, ὀρθὰν κέλευθον 

Ιὼν τὸ πρίν Ρ. 11. 89. Ῥ. οἵ ἱπδηϊπιδῖο 
τοίη 8. τὸ δὲ σαφανὲς ἰὼν πόρσω 

κατέφρασεν (Χρόνος) Ο. 10. δῦ. “ὄνειρος 
ἰὼν φωνεῖ Ῥ. 4. 1608. “᾿Ιόντων δ᾽ ἐς 

ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ᾽ 
ἀγγελίαι" 1. 8. 41. πιοῖ.: τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι 
τράχον ἴτω τεὸν χρέος ;. 6. ῥγοσεά, ῥμγ- 

5:46 ἐς εοιέγοο Ῥ 8. 38. 

εἰνάλιος] ν. ἐννάλιος. 
εἵνεκεν] -- ὅτι, λαί εἶπε δ᾽ εὔβουλος ἐν 

μέσοισι Θέμις, εἵνεκεν πεπρωμένον ἦν 

(οὕνεκεν Ὠοπαϊάβδοπ: οἵ. Απιπιοπίυ8, ἂς 

αἰ. δὐππ. νοσᾶῦ., ὃ 802 Νίοϊκαυ, οὕνεκα 

γὰρ σημαίνει τὸ ὅτι, εἵνεκα δὲ χάριν) 

]. 8. 82. 

εἴπερ] υ} ἐη “αοί ς. ἰπά. εἴπερ τι φιλεῖς 
ἀκοὰν ἀδεῖαν αἰεὶ κλύειν, μὴ κάμνε λίαν 

δαπάναις Ρ. 1. 90. ὀφείλει δ᾽ ἔτι, πατρίαν 

156 εἶπον 

εἴπερ καϑ᾽ ὁδόν νιν εὐθυπομπὸς αἰὼν ταῖς 

μεγάλαις δέδωκε κόσμον ᾿Αθάναις, θαμὰ 
μὲν ᾿Ισθμιάδων δρέπεσθϑαι κάλλιστον ἄωτον 

Ν, 2. 7. εἶπερ τριῶν ᾿Ισθμίοῖ τ. θα. ἢ. 

ςοποαβοῖνο, ἕμπα καϊΐπερ ἔχει βαθεῖα 

ποντι ἀτᾶλμα μέσσον, ἀντίτειν᾽ ἐπιβουλίᾳ 
(Ομ τβε: καίπερ οοἀά.) Ν. 4. 80. 

εἶπον] (ἔειπία), εἶπε(ν), ἔειπεν; εἴπῃς, -ἢ; 

εἴποιμι, -οἱ; εἰπέ, εἶπον; εἰπτών, -ὀντ(α), 

εἶπαις; εἰπεῖν: ἔει- Ο. 8. 46, Ο. 18. 71, 
Ν, δ. 14, Ν,. 6. 27, 1. 4. 41,1. θ. δ6) 
δΔοηρ 85 δού. οἱ λέγω, “αἱά, ἰοἰά, ΞΡολέ 

Ἵ. α, [ο]Ἱον οα ὃν ἀϊτοςξ ρει. τῷ μὲν 

εἶπε Ο. 1. 76. ἔειπεν Ὑπιπυλείᾳ Ο᾽ 4. 
28, Ταλαιονίδας εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν 

τι ἔπος Ο. 6. 106. τότ’ ἔειπεν ᾿Απόλλων 

Ῥ. 8. 40. εἶπε δ᾽ οὕτως ἡμιθέοισιν ᾿Ιάσονος 

αἰχματᾶο ναύταις Ρ. 4. 11. ὀπιζομένων δ᾽ 

ἔμπας τις εἶπεν καὶ τόδε Ρ, 4. 86. ἕειπεν 

δ᾽ ὧδε Ρ. 4. 229. ὧδ᾽ εἶπε μαρναμένων 
Ρ. 8. 48. εἶπέν τε φωνήσαις ἅτε μάντις 

ἀνήρ 1. θ. 81. τέρας δ᾽ ἐὸν εἶπέν σφι Πα. 

4. 89. Β. 808., ς. δἅν. ὡς ἦρα 

θεὸς σάφα εἴπαις Ο. 8. 40. ὧς ἄρ᾽ ἔειπεν 

Ρ. 4. 106. ὡς ἀρ’ εἰπὼν ΡῬ. 9. 00. ἔλπομαι 
μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν Ν.θ. 37. 

ὧς ἦρα εἰπὼν αὐτίκα ἕζετ᾽ 1. 6. δ8. 

ς. σ. ἃςς. οὗ παῖ ᾿νΠΙΟΝ νν88 584, ςῥρολὲ οἵ 

τῷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας --- ναῶν πλόον εἶπε 

Ο. 7. 88. κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἶποι ἔργα 

Ο. 8. 02. παρθένος τόσα εἰπεῖν ἔδοξεν 

Ο. 18. 71. “εἰπὲ γένναν" Ρ.. 4. 100. “οὔτε 
ἔργον οὔτ᾽ ἔπος ἐντράπελον κείνοισιν 

εἰπών᾽᾽ Ρ. 4. 106. θρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖν 
φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων 

οἴκοθεν Ν. 7. δ0. ἄπιστον ξειτ᾽ (5. ἐγώ) 
Ν. 9. 88. ἔπος εἰπόντ᾽ ἀγαθὸν ξυνὸν 

ὀρθῶσαι καλόν 1. 1. 46. τοῦτο γὰρ 
ἀθάνατον φωνᾷεν ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴπῃ τι 
Ι. 4. 41. οἱ. Πα. 4. 89. ἃ. ς. ἱπί. οἱ 

ἑπάϊγοοῖ βίδίοιημοπῖ, σοιητηϑπά, εἶπον 

δὲ μεμνᾶσθαι Συρακοσσᾶν (ἱπιρν.: ν. 
ϑομπδάοσιναϊάς, 2961: 8ς. Αἰνέα) Ο. 0. 92. 

εἶπέ τιν᾽ αὐτὸς ὁρᾶν --- γαῖαν Ο, 7. θ2. 

εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν 

πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλους 

(1. ς. “ἐκεῖνος αὐτὴν ἀπαγέσθω᾽" Σ.) 



εἶρα 

Ρ. 9. 119. 6. ἰοἰοννεά ΌΥ ὅτι, εἵνεκεν 

ς. πᾷ, Κλεόδαμον ὄφρ᾽ ᾿ἰδοῖσ᾽, υἱὸν 

εἴπῃς ὅτι οἱ νεὰν --- ἐστεφάνωσε κυδίμων 
ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν Ο. 14. 22. εἶπε 

δ’ εὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις, εἵνεκεν πεπρὼ- 
μένον ἦν (οὔνεκεν σοπΐ. Τϑοπδ! 505) 1. 8. 

81. (. {ο]]οινεὰ ὉΥ ἱπάϊτεοϊ φυεπάοηῃ. 

οὐκ ἔχω || εἰπεῖν, τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος 
ἔμπεδον ὥρεξε Ν. 7. 67. αἀά. ἀος. αἰδέομαι 

μέγα εἰπεῖν ἐν δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένον, 
πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον, καὶ τίς 

ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ᾽’ Οἰνώνας 

ἔλασεν Ν. ὃ. 14. πότερον δίκᾳ τεῖχος 

ὕψιον ἣ σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει 
ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν, δίχα μοι νόος 

ἀτρέκειαν εἰπεῖν ἔτ. 218. 4, 

2. ο. ἄυρ!. δοο., κα] ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα 

γαστρίμαργον μακάρων τιν᾽ εἰπεῖν Ο. 1. 

δῶ. δελφῖνι καὶ τάχος δι᾽ ἅλμας σόν κ᾽ 
εἴποιμι Μελησίαν Ν. 68. 05. 

3. (τὰρ. ἔειπε δὲ μί Πα. 81. 28, 

[εἴρα, αεεενιδὶν εἶραν (οοπὶ. Μαίτ: ἀγο- 
ράν ςοοἀά.) Ν. 8. 12. 

εἴργω] ῥγευειί εἴργει δὲ πότμῳ ζυγένθ᾽ 
ἕτερον ἕτερα Ν, 7. 6. ἐπ ἐπιοβί5, οἱ δ᾽ ἀπὸ 
πάμπαν εἴργοντες (ν. ἀπαγείρω.) Ο. 18. 60. 

εἰρεσία] γοωΐϊηρ εἰρεσία δ᾽ ὑπεχώρησεν 
ταχεῖαν ἐκ παλαμᾶν ἄκορος Ῥ. 4. 202. 

εἰρήνα] (-άνα ν. 1. Ο. 13. 7, Ρ' 9. 28) }έαεε 

ἦ πολλάν τε καὶ ἡσύχιον βουσὶν εἰρήναν 
τιαρέχοισα πατρῴαις Ρ. 9. 383, αὐτὸν μὰν 

ἐν εἰρήνᾳ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν σχερῷ 

ἡσυχίαν καμάτων μεγάλων ποινὰν λαχόντ᾽ 
ἐξαίρετον (Ξςοβ. Ἡρακλέα) Ν. 1. 69. ὑτὸ 

Ροτβ., ἐν τᾷ (85. Κορίνθῳ) γὰρ ἙΕὐνομία 

ναίει! κασιγνήτα τε --- Δίκα καὶ ὁμότροφος 

Εἰρήνα, τάμι᾽ ἀνδράσι πλούτου, χρύσεαι 
παῖδες εὐβούλον Θέμιτος Ο. 13. 17. 

εἴρω] ὠέεαυσε εἴρειν στεφάνους ἐλαφρόν 
Ν, 7. 11. 

εἰς] ν. ἐς. 

εἷς] (εἷς, ἑνός, ἑνί, ἔν (α); μία, μιᾶς, μιᾷ, μίαν; 

ἕν, ἑνός, ἕν.) ἃ. οη6 Ορροβεᾷ ἴο οἴποι 

ΠῸΠΛΌΟΓΘ. ἑπτὰ --- παῖδας, ὧν εἷς μὲν 

Κάμιρον --- ἔτεκεν Ο. 7. 18. τρεῖς, οἱ δύο 

μὲν -- εἷς δ᾽ Ο. 8. 40. ἄγοντι δέ με πέντε 

μὲν ᾿Ισθμοῖ νῖκαι, μία δ᾽ ἐκπρεττὴς Διὸς 

157 ἐκ, ἐξ 

᾽Ολυμπιάς Ῥ. 7. 14. ἔγαμεν ὑψιθρόνων 
μίαν Νηρείδων Ν. 4. θδ. λαβὼν δ᾽ ἕν[α]Ἱ 
φῶ[τ]α (ϑυρρ. [όθεὶ) {γ. 169. 20. ἕν 
παρ᾽ ἑσλὸν πήματα σύνδνο δαίονται βρο- 

τοῖς ἀθάνατοι Ῥ. 8. 81. ». εοἰηρίδ 

πῦρ ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἐνθορὸν ἀίστωσεν 
ὕλαν Ρ. 8, 86. ς(. Ν, 6. 1. ἱπέτα. ἔργοις δὲ 
καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ, εἰ 
Ν. 7. 14. τυχεῖν δ’ ἕν’ ἀδύνατον εὐδαι- 

μονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον Ν. 7. δὅ. ἀλλ᾽ 
ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ Ι. 4. 16. ς. οπς απά 
486 βαε ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνον ἄλλοτ᾽ 
ἀλλοῖαι διαιθύσσοισιν αὖραι Ο. 7. 94. 

κράτησαν μίαν ἔργον ἀν᾽ ἁμέραν Ο. 9. 88. 
μία δ᾽ οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα 
Ο. 9. 106. ἁλίῳ ἀμφ᾽ ἑνί Ο. 18. 81. "μία 
βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ θρασυμήδει 
Σαλμωνεῖ"" Ῥ. 4. 142. πατρὸς δ᾽ ἀμφοτέ- 
ραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχον γένος Ἡρακλέος 

βασιλεύει Ῥ. 10. 2. ἕν ἀνδρῶν ἕν θεῶν 

γένος" ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς (ν. Κοτ- 

πὶῖΖ, Ηογιηοβ, 1961, 310: 90ρ])., ἐγ. 6891.) 
Ν. 6. 1. ἡμιᾷ δ᾽ ἐπὶ θήκᾳ[ ἔτ. 169. 49. 

εἴσω] ν. ἐσω. 

εἶτε] ν. αἴτε, ὡσείτε. 

ἐκ, ἐξ] (ἐξ ὑὈείοτε νοινοῖβ: ἰο]οιννίηρ [[8 

πουῃ Ο. 7. 91, Ο. 18. 29, Ρ. 2. 19, Ο. 8. δ9 

σοηΐὶ.: τορεαϊεὰ Ῥὶ 4. 1601, Ο. 9. 68, 
Θρ. 8. 8 ςοἁ.; σοτῃίποά νἱτἢ ἀπό Ρ. 4. 
113, οἱ. Ο. 6. 101, Ν. δ. 7; βεραταϊεὰ ἔγοπι 
118 πουὴ ΚΡ ἃ νοῦ Ἐ,, 4. 121.} ῥτορ. ς. 

βεη. 

1. γοῆι ἃ. νι νοῦ οὐ πιονοπιοπέ. 

βασιλεὺς δ᾽ ἐπεὶ πετραέσσας ἐλαύνων ἵκετ᾽ 

ἐκ Πυθῶνος Ο. 6. 48. Λικύμνιον ἐλθόντ᾽ ἐκ 
θαλάμων Μιδέας Ο. 7. 29. βλάστε μὲν ἐξ 

ἁλὸς ὑγρᾶς νᾶσος Ο. 7. 69. ἀφίκοντο δέ οἱ 
ξένοι ἔκ τ’ ΓΑργεος ἔκ τὲ Θηβᾶν Ο. 9. 68. 
στεφάνων ἐγκώμιον τεθμόν, τὸν ἄγει 

πεδίων ἐκ Πίσας Ο. 13. 29. ἐκ Λυκίας δὲ 

Γλαῦκον ἐλθόντα Ο. 18. 60. τᾶς ἐρεύγονται 

μὲν ἀπλάτον πυρὸς ἀγνόταται ἐκ μυχῶν 
παγαί ὕ. 1. 23. “Ἐξ ᾿ἰκεανοῦ φέρομεν --- 
ἐννάλιον δόρυ"᾽ Ῥ. 4. 26. '"κατακλυσθεῖσαν 

ἐκ δούρατος᾽᾽ (8.. βώλακα) Ῥ. 4. 88. 

“Ῥέλος --- ξξ ἀνικάτου φαρέτρας ὀρνύμε- 
νον Ῥ. 4. 91. ἐκ δὲ Μεσσάνας ᾿Αμυ- 
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θάν (55. ἦλθε) Ῥ. 4. 126. ἦλθον --- ἔκ 

τε Πύλου καὶ ἀπ᾽ ἄκρας Ταινάρου Ρ. 4. 
114. ἦλθες --- ἐξ ἀγλαῶν ἀέθλων "". 5. δ2. 

ἦλθέ τοὶ Νεμέας ἐξ ἐρατῶν ἀέθλων παῖς 

Ν, 0. 12. φιάλαισι --- ἃς ποθ᾽ ἵπποι --- 

πέμψαν --- ἐκ τᾶς ἱερᾶς Σικνῶνος Ν. 9. 68. 

ἐκ δὲ Πελλάνας (3ς. ἀπέβαν) Ν. 10. 44. 

ἣ ὅτε καρτερᾶς "Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς 
ἄμπεμψας; 1. 17. 10. Ἰάπεπλος ἐκ λεχέων 

νεοτόκων [-- ἡνόρουσε Πα. 20. 14. 

Ἰβαμεν ἐξ ᾽Ολύμπου Πα. 22. 06. προβάτων 
γὰρ ἐκ πάντων κελάρυξεν --- θηλᾶν 
γάλα {τ. "1040. 1." ποι)κίλω[ν ἐ]κ λεχέω[ν 

ἀπέ]διλίος (ϑὰρΡ. Κοῦφὶ )γ. 109. 80. 

Ῥ. 480. (τεϊςεαβε, ἔγος, ἴδε, βαρασγαῖϊδ) 

τοτα. τίνα βάλλομεν ἐκ μαλθακᾶς αὖτε 

φρενὸς εὐκλέας ὀιστοὺς ἱέντες; Ο. 2. 90. 
παῖδα --- ἔλυσεν ἐξ ἀτιμίας Ο. 4. 30. 

ἀγαθαὶ δὲ πέλοντ᾽ ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ θοᾶς 

ἐκ ναὸς ἀπεσκίμφθαι δύ᾽ ἄγκυραι Ο. 6. 101. 
ἄνδρ᾽ ἐκ θανάτον κομίσαι Ρ. 8. δ6. παῖδ᾽ 

ἐκ νεκροῦ ἅρπασε Ρ. 8. 48. ἐκ προτέρων 
μεταμειψάμενοι καμάτων Ῥ. 8. 906. “ἐκ 
πόντου σαώθη ἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων 

βελέων" Ῥ. 4. 161--. Κυράνας᾽ τὰν ὁ 

χαιτάεις ἀνεμοσφαράγων ἐκ Παλίου κόλ- 
πῶν ποτὲ Λατοίδας ἅρπασ᾽ Ῥ. 9. ὅ. 
“ἐκ λεχέων κεῖραι μελιαδέα ποίαν; Ῥ. 9. 

81. τὸν δὴ --- ἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε 
δυσπενθέος Ῥ. 11. 18. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ τούτων 
φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο Ρ. 12. 18. 
βίαια πάντ᾽ ἐκ ποδὸς ἐρύσαις Ν. 7. 67. 
ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι 
ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον Ν. 11. 30. (ἄρουρα) 

ἐξ ἁἀμετρήτας ἀλὸς ἐν κρυοέσσᾳ δέξατο 

συντυχίᾳ 1. 1. 837. ἐκ λεχέων ἀνάγει 
φάμαν παλαιὰν εὐκλέων ἔργων 1. 4. 22. 
ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων λυθέντες 1. 8. 6. 
ἐκ πυίρ --- ἁρπά)ξαισαί (δαρρ. [ιοὔ-]) 

Θρ. 4. 2. ς. (ατϑῖηρ, σουιηρ) ἔσοτα, 
ἱπ ναπίουβ 5861868. α. ἔτοπι (ρεσ- 

δ0Π58). μῶμος ἐξ ἄλλων κρέμαται 

φθονεόντων τοῖς Ο. 6. 14. εἰ δ’ ἐγὼ 

Μελησία ἐξ ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον 

ὕμνῳ Ο. 8. δ4. τὸ δ᾽ ἐκ Διὸς ἀνθρώποις 
σαφὲς οὐχ ἔπεται τέκμαρ ἱ. ο. ας [0γ ωολαῖ 

ἕοηιος ἤγοηὶ Ζειις Ν. 11. 48, τὸ γάρ ἐστι 

158 ἐκ, ἐξ 

μόνον ἐκ θεῶν 55. ἴῃς 800} ἔγ, 1810. 3. 

ἐβρ. δογη οἵ, ἀεεοεμἀεά γοη; τὸ μὲν γὰρ 
πατρόθεν ἐκ Διὸς εὔχονται Ο. 7. 28. ἀλλ᾽ 

ὧτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς Ο. 

10. 86. σάφα δαεὶς ἃ τε οἱ πατέρων ὀρθαὶ 
φρένες ἐξ ἀγαθῶν ἔχρεον Ο. 1. 91. βασι- 
λεύς, ἐξ ᾿ωκεανοῦ γένος ἥρως δεύτερος 

ῬΡ. 9. 14. πατρὸς δ᾽ ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς 

ἀριστομάχον γένος Ἡρακλέος βασιλεύει 

Ῥ. 10. 2. ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας 

αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν 

Νηρηίδων Αἰακίδας ἐγέραιρεν Ν. δ. 7. ἐκ 

μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροι Ν. 6. 1. 
συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἣν τό τε Πεισάν- 

δρου πάλαι αἷμ᾽ ἀπὸ Σπάρτας --- καὶ παρ᾽ 
᾿Ισμηνοῦ ῥοᾶν κεκραμένον ἐκ Μελανίτ- 
ποῖο μάτρωος Ν. 1]. 317, “λίσσομαι 

παῖδα θρασὺν ἐξ ᾿Εριβοίας ἀνδρὶ τῷδε --- 

τελέσαι᾽᾽ 1. 6. 46. φιλόμαχον γένος ἐκ 
Περσέος τ. 104. β. ἔτγοιι ((ΐῃρ8), 

(τοη) ἔτοπι, ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ᾽ 
ἔπειτ᾽ ἀνδρῶν μάχας ἐκ παγκρατίον 
(ϑςοὩτ.: μάχαν ςοἀὰ.) Ο. 8. ὅ9. ἐξ ἱερῶν 
ἀῤξθλων μέλλοντα ποθεινοτάταν δόξαν 

φέρειν Ο. 8. 64. ᾿Ολυμπίᾳ στεφανωσάμε- 
νος καὶ δὶς ἐκ Πυθῶνος Ο. 12, 18. κέρδος δὲ 
φίλτατον, ἑκόντος εἶ τις ἐκ δόμων φέροι 
Ῥ. 8. 14. τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας 

ἐκόμιξαν Ν, 2. 19. ἐπεὶ στεφάνους ἔξ 

ὦπασεν Κάδμου στρατῷ ἐξ ἀέθλων 1. 1. 
11. ὁ γὰρ ἐξ οἴκου ποτὶ μῶμον ἔπαινος 
κίρναται "{τ. 1815. (ἀονοϊορὶης) ἴτομι, ουἱ 

οὐ, ἐξ ὀνείρον δ᾽ αὐτίκα ἦν ὕπαρ Ο. 18. 66. 
πολλὰν δ᾽ ὄρει πῦρ ἐξ ἑνὸς σπέρματος 
ἐνθορὸν ἀίστωσεν ὕλαν Ρ. 8. 36. “φαμὶ 
γὰρ τᾶἄᾶσδ᾽ ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς 
᾿Επάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φυτεύσε- 

σθαι Ρ. 4. 14. ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ πομφόλυξαν 
δάκρνα γηραλέων γλεφάρων Ῥ. 4. 121]. 

"μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ 
κακόν᾽᾽ Ῥ. 4. 108. εἰρεσία δ’ ὑπεχώρησεν 

ταχειᾶν ἐκ παλαμᾶν ἄκορος Ρ. 4. 202. 
ἀοιδοὶ ἄρχονται Διὸς ἐκ προοιμίου Ν. 3, 

8. (ἄρουραι) βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ 
πεδίων ἔδοσαν Ν. 0. 10. Ἰὲκ φρεν[ὁς (ϑὰρρ. 

526}}} Πα. 1Α. δ. ἐξ ἀδάμαντος ἣ σιδάρου 

κεχάλκενται μέλαιναν καρδίαν ἔτ. 1238. 4. 



ἐκ,ἐξ 

ἕντι (δὲ καὶ) θάλλοντος ἐκ κισσοῦ στεφάνων 

Διο[νύσον (5ς. ἀοιδαί: ϑυρΡ». ΝΥΊῚ!., Θομηςῖ- 
ἀοννπ: ἐκ οἴἶαπι δπίς Διο- πδῦςες οοὰ.: 

ἀο]. ΝΜ.) Θρ. 8. 8. -- ἐγ. 128 ϑοῖτσ. 
ψυχὰς --- ἐκ τᾶν βασιλῆες ἀγανοὶ --- 
αὔξοντ᾽ τ. 188. 8. Ὑ. οἱ γνἷδος οἵ 
οτ ρίῃ ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν φόρ- 
μιγγ᾽ ἐλελίζων κλεινᾶς ἐξ ᾿Οπόεντος Ο. 
9. 14. δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ Πυθῶνος 
εὐδόξῳ Μίδᾳ Ρ. 12, δ. κατένευσέν τέ οἱ 
ὀρσινεφὴς ἐξ οὐρανοῦ Ζεὺς Ν. δ. 84. 
δ. οἱ βουτος οὗ βουῃάδ, τῷ μὲν ὁ χρυσο- 

κόμας εὐώδεος ἐξ ἀδύτον ναῶν πλόον 

εἶπε Ὁ. 7. 82. ὦρσεν (᾿Αχιλλεὺς) πυρὶ 

καιόμενος ἐκ Δαναῶν γόον Ρ. 8, 108. ἐκ 

νεφέων δέ οἱ ἀντάυσε βροντᾶς αἴσιον 
φθέγμα Ῥ. 4. 197. αὐτίκα δ’ ἐκ μεγάρων 
Χίρωνα προσήνεπε φωνᾷ ῬῸ 9. 29. 

ὄφρα τὸν Εὐρυάλας ἐκ καρπαλιμᾶν 
γενύων χριμφθέντα σὺν ἔντεσι μιμήσαιτ᾽ 

ἐρικλάγκταν γόον Ρ. 132. 20. αἴνιγμα 
παρθένοι ἐξ ἀγριᾶν γνάθων ἔτ. 1174. 
ἀ. ἐξ ἀργυρέων κεράτων πινόντες ἔτ. 
160. 4. 
2. οἱ πιο. ἃ. αἡίεν, ἤοηι (ἐδ ἐἕπιε ο7) 

χώραν --- Δωριεῖ λαῷ ταμιενομέναν ἐξ 
Αἰακοῦ Ο. 8. 80. Λοκρὶς παρθένος -- 
πολεμίων καμάτων ἐξ ἀμαχάνων διὰ 
τεὰν δύναμιν δρακεῖσ᾽ ἀσφαλές Ῥ. 2. 19. 

ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὅπασσεν ἐκ 

χειμῶνος 1. 7. 839. θεῷ δὲ δυνατὸν μελαίνας 

ἐκ νυκτὸς ἀμίαντον ὄρσαι φάος ἐγ. 108)». 2. 
οἵ. Ο. 18. 66. ε8ρ. ἐξ ἀρχᾶς, ὕγοηι ἱλα 

δερίννδιρ ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ 

Τλαπολέμου ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι 
λόγον Ο. 7. 20. ἀλλ᾽ ἐν ἕκτᾳ πάντα λόγον 

θέμενος σπουδαῖον ἐξ ἀρχᾶς ἀνὴρ συγγε- 
νέσιν παρεκοινᾶθ᾽ Ῥ. 4. 1832. ἢ γαῖαν 
κατακλύσαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ 

ἀρχᾶς γένος; Πα. 9. 20. Ὁ. ἐξ οὗ 
α. [νον ἐδδ ἐΐνπια ὠλεη ἐξ οὗπερ ἔκ- 

τεῖνε Λᾷον μόριμος υἱὸς Ο, 2. 838. β. 

πὰ εὐεν εἰηοε, απὰ [γον ἰδέα οἡ ἐξ οὗ πιο- 

λύκλειτον καθ᾽ “ἕλλανας γένος ᾿Ιαμιδᾶν 

Ο. 6. 71. ἐξ οὗ --- παραγορεῖτο μή ποτε 

σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσϑαι δαμασιμβρό- 
τον αἰχμᾶς Ο. 9. τύ. 
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Ἕκάβα) νἱε οἱ Ῥείαπι. 

ἑκἄβόλος 

3. οἱ ἀρεηοῦυ, ἴῃ νᾶίουβ 86η568. ἃ. οἱ 

Ῥεῖδοῦβ α΄ἂ. ὃὗἁ θέσφατον ἦν Πελίαν 
ἐξ ἀγαυῶν Αἰολιδᾶν θανέμεν Ρ, 4. 72. 

β. οἱ ροάς, ὃν ἐδε ιυἱἱ!, γί, ἀρέηογ 7 ἐκ 

θεοῦ δ’ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν 

ὁμοίως Ο. 11. 10. ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ 
πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς Ῥ. 1. 41. μὴ 
φθονεραῖς ἐκ θεῶν μετατροπίαις ἐπικύρ- 

σαιεν Ρ. 10. 20. Ζεῦ, μεγάλαι δ᾽ ἀρεταὶ 
θνατοῖς ἕπονται ἐκ σέθεν 1. 8. ὅ. Ὁ. οἱ 

Ὁ ηρ5. α. ὃν Νεστόρειον γὰρ ἴπ- 
πος ἅρμ᾽ ἐπέδα Πάριος ἐκ βελέων δαιχθείς 
ΡῬ,. 0. 833. β. ας α γεϑεῖέ οἵ; γοηι, ὃν γεα- 

505 οὗ Νέστορα --- ἐξ ἐπέων κελα- 

δεννῶν --- γινώσκομεν Ῥ. 8. 118. ὁ δὲ 
καλόν τι νέον λαχὼν ἀβρότατος ἔπι 

μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται ὑποπτέροις 

ἀνορέαις Ρ. 8. 90. τᾷ Δαιδάλον δὲ μαχαίρᾳ 

φύτευέ οἱ θάνατον ἐκ λόχον Πελίαο παῖς 
Ν, 4. θ0. ἐκ πόνων δ᾽, οἵ σὺν νεότατι 

γένωνται σύν τε δίκᾳ, τελέθει πρὸς γῆρας 

αἰὼν ἡμέρα Ν. 9. 44. 
4, γον, οἱ οχρτεβϑίηρ ἀϊπείποξίοπ ἔσοσι ἃ 

ΕιουΡ “μόνος γὰρ ἐκ Δαναῶν στρατοῦ 
θανόντος ὀστέα λέξαις υἱοῦ "Ῥ. 8. δ2. ε8Ρ. 

δεγομά, ἀδουε κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν 

ἀγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανται Ο. 6. 26. 

τῷ μὲν --- κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων ἔπορεν 
ἱπποδρομίας Ῥ. 4. 660. ἐκ δὲ περικτιόνων 

ἑκκαίδεκ᾽ ᾿Αρισταγόραν ἀγλααὶ νῖκαι --- 
ἐστεφάνωσαν Ν. 11. 19. 

5. ἃ. ἰπ ἐπιεϑίὶϑβ. ἐκ δ᾽ ἐγένοντο (ν. 

ἐκγίνομαι) Ῥ. 2. 40. ἐκ δὲ τελεντάσει (ν. 

ἐκτελευτάω) Ρ. 12. 29. ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἄτλατον 

δέος πλᾶξε (ν. ἐκπλάσσω) Ν. 1. 49. 

ὃ. αἀἰνἀεα ἔτγοπὶ νοτῦ Ὁγ νεῖβε οπά. ἐξ 

ἄλλαξεν (ν. ἐξαλλάσσω) 1. 8. 18. ο. 
(ταβᾷ. Ἰπρὶν Στυγὸς ὅρκιον ἐξ εὖΓ 
Πα. 6. 166. ν ὕμνων σέλας ἐξ ἀκαμανίτο 

Πα. 18. ὅ. 
“ἀἸνίκα Δαρ- 

δανίδαις 'Ἕκαβί --- Ἰποτ’ εἶδεν ὑπὸ σπλά- 

γχῖνοις) φέροισα τόνδ᾽ ἀνέρ᾽᾿᾿ (1. ς. Ῥατγί5) 

Πα. 8ΔΛ. 11. 

διδβόλος] ,7αν-«δοοιΐηρ αρὶτἢ. οἱ Αρο]]ο. 
Πάριος ἑ[καβόλος βροτη)σίῳ δέμαι θεὸς 

Πα. 6. 79. οὐδ᾽ ἀνέμους ξ[λ]α[θ]εν οὐδὲ 



ἑκάεργος 

τὸν εὐρυφαρέτραν ἑκαβόλον Πα. 6. 111. 
λιτανεύω, ἑκαβόλε Ῥ. 9. 838. ἐκαβόλε ἔτ. 
1404. 61 (86). 

ἑκἄεργος) τὧοἦο τυογὰς ἤγοπι αἴαν αρὶ τὰ. οἵ 
ἌΡΟ]]ο. εὐρυφαρέτρας --- ἑκάεργος 

᾿Απόλλων Ρ. 9. 28. 'Εκαέρί(γ Πα. 18. 88. 
ἔκἄϑεν) δονι αἵαν οἵ {ἰπιθ. ἕκαθεν γὰρ 

ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος ἐμὸν καταίσχυνε 
βαθὺ χρέος Ο. 10. 7. 

ἔἕκᾶλος) τηπαϊσίνδεά, ῥεαοείμί ὑτὸο ἄν. 

᾿᾽Ολύμπιος ἀγεμὼν θύγατρ᾽ --- ᾿᾽Οπόεντος 
ἀναρπάσαις ἕκαλος μίχθη Ο. 9. ὅδ. ἕκαλος 

ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα 
1, 1. 41. 

ἐκάς] “αν οἵ" Ἵ. τἂν. 4. οἱ ἐΐπιο. 
εἶδον γὰρ ἑκὰς ἐὼν --- ᾿Αρχίλοχον Ρ. 2. 
84. Ὁ.) οἱ ρῖδςς. ματαίων δὲ[ --- 

Σεκὰς ἐόντων (ουὲ οὗ τοᾶςἢ) Πα. 4. 38. 

2. Ῥτερ. ς. ξεπ., αν ἤγοὴι ἔπεσε δ᾽ 

οὐ Χαρίτων ἑκὰς ἀἁ δικαιόπολις --- νᾶσος 
(πιεϊ.) Ρ. 8. 31. πάτρας ἐκὰς[ Πα. 180. 2. 

μνάσει δὲ καί τινα ναίο[ν]θ᾽ ἑκὰς ἡρωίδος 

θεαρίας Πα. 14. 86. 
3. ἴτας. ως ἑκάς[ Πα. 3. 44. 

ἕκαστος] (-ος; -αι; -ον, -ᾧ, -ον.) εαοῖ, εὐένν 

1. δὰ]. ἃ. τεκμαίρει χρῆμ᾽ ἕκαστον 
Ο. 0. 74. ἄνευ δὲ θεοῦ, σεσιγαμένον οὐ 

σκαιϊιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστον Ο. 9. 104. ἐν 
παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, 

τρίτον ἐν παλαιτέροισι, μέρος ἕκαστον 
οἷον ἔχομεν βρότεον ἔθνος Ν. 8. 78. ἀγαπα- 

τὰ δὲ καιροῦ μὴ πλαναθέντα πρὸς ἔργον 

ἕκαστον τῶν ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν 

δύνασθαι Ν. 8. 4. ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἔργματι 
κεῖτο τέλος 1. 1. δύ. θεοῦ δὲ δείξαντος 

ἀρχὰν ἕκαστον ἐν πρᾶγος ἔτ. 1084. 3. 

Ρ. ἕκαστος τι. τὰ δ᾽ αὐτὸς ἀντιτύχῃ, 
ἕλπεταί τις ἕκαστος ἐξοχώτατα φάσθαι 

Ν. 4, 92, ς. ὡς ἕκαστος ἐαοὴ γεορεουε- 

ἐν σε -- - εἶδον, ἄφωνοι θ’ ὡς ἕκασται 

φίλτατον παρθενικαὶ πόσιν ἢ υἱὸν εὔχοντ᾽, 

ὦ Τελεσίκρατες, ἔμμεν (οἶμεῖβ υῃάοΓ- 

βίδῃηἀ ὡς -- ὅτι: ν. 1. ἕκαστα, ἑκάστᾳ, 
ἑκάστα) Ρ. 9. 98. 

2. 8υῦ8. δυέγγοπε, ἐυσγγέϊηρ ἕπεται 

δ᾽ ἐν ἑκάστῳ μέτρον Ο. 18. 47. ὦναξ, 

ἑκόντι δ᾽ εὔχομαι νόῳ κατά τιν᾽ ἁρμονίαν 

160 ἕκᾶτι 

βλέπειν ἀμφ᾽ ἕκαστον ὅσα νέομαι ἐν» ἐαοΐ 

δ(6} οἵΓἩἁ τὴν ρα Βυτίου. Ρ. 8. 69. τῶν δ᾽ 
ἕκαστος ὀὁρούει, τυχών κεν ἁρπαλέαν 
σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ ποδός Ρ. 10. 61. 
σφετέραν δ᾽ αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν ἕκαστος 

{τ. 216. 1. ἐπ ἡσγσερυϊασ ἀρροβίοῃ, φυᾷ δ᾽ 

ἕκαστος διαφέρομεν Ν,, 7. ὕ4. 
Ἑκάἄτα) Ἠδλαίς ἄγγελλε δὲ φοινικόπεζα 
λόγον παρθένος εὐμενὴς ῬἙκάτα τὸν 

ἐθέλοντα γενέσθαι Πα. 2. 78. 

ἑκατἄβόλος, -ον] {αγ-Ξἠοοίηιρ ἑκαταβόλων 
Μοισᾶν ἀπὸ τόξων ([οη νυν Μοισᾶν. Σ.) 

Ο. 9. δ. ὑτο 808. ἃ5 ορί ἢ. οἱ Αρο!]ο, τὺ 
δ᾽, 'Ἑκαταβόλε, . 8. 61. τὰν ᾿Αγαμήδει 

Τρεφωνίῳ θ᾽ '“Εκαταβόλον συμβουλίαν 
λαβών ἔς. 2. 2. 

ἑκάτερος] εασὶι οἵ μυο, δοίδ Ζεὺς ὅτ’ 

ἀμφὶ Θέτιος ἀγλαός τ᾽ ἔρισαν Ποσειδὰν 

γάμῳ ἄλοχον εὐειδέα θέλων ἑκάτερος ἐὰν 

ἔμμεν 1. 8. 28. 

ἑκἄτέρωϑθι]͵ο" εἰἐδεν ςσἵάε ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν 

ἐστρὶς ἑκατέρωθι μείναντες ἀπὸ πάμπαν 

ἀδίκων ἔχειν ψυχάν (ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν 
καὶ ὑπὸ γῆν. Σ.) Ο. 2. 69. 

ἔκδτι) (ἔεκ- Ο. 14. 20,1. δ. 3. σοπί. : {ο1]1ονν5 
ΟΥ Ργεοθᾶθβ δε πουῇ ἰξΐ ρονογῃβ: οἵ. 

Γουδηη, ἩΗοτϊμοσίθομε ἸΝόσίοσ, 8564.) 

ΡῬτορ. ας. ρφεῃ. δέσατιδα οἵ, ἐπαηἷ5 [0 α. οἵ 

ξοάβ. Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων 

θ᾽ ἕκατι τόνδε κῶμον Ο. ἅ. 9. οὔνεκ᾽ 
᾽Ολυμπιόνικος ἃ Μινύεια σεῦ ἕκατι ὶ. 6. 

Ὀδοαυβὸ οἱ Τηδ]ῖα, σοργοβοηϊηρ (δα 

Οταςοβ Ο. 14. 20. σὺν εὐδοξίᾳ μετανίσεαι 

ἕκατι χρυσαρμάτου Κάστορος Ρ. ὅ. 9. 
εἰ Μναμοσύνας ἕκατι λιπαράμπυκος εὕρη- 

ται ἄποινα μόχθων κλνταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς 

Ν. 7. 18. ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μνρία παντᾷ 

κέλευθος [. 4. 1. Καδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες 

ἄνθεσι μείγννον, Αἰγίνας ἕκατι )0γ 4 ἐρίπα'ς 
βαλε Ν. 4. 22, Θεία, σέο ἕκατι καὶ 

μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι 

περιώσιον ἄλλων (Βογρι: σέο γ᾽ ἕκατι 

ςοἀά.) 1. δ. 3. μελέταν δὲ σοφισταῖς 

Διὸς ἕκατι πρόσβαλον σεβιζόμενοι 1. ὅ. 
29. ἸΚλεὸς ἕκατι Πα. 7Α.. 7 - {γ. 808 
ϑοῦγ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τᾶς (8.. ᾿Αφροδίτος) 

ἕκατι κηρὸς ὡς δαχθεὶς ἕλᾳ ἱερᾶν μελισσᾶν 



ἑκἄτόγγνιος, -ον 

τάκομαι (}11., Ηοτηδηη: δεκατιτὰς οοὐά. 

ΑἸΒΘπδοὶ) ἐγ. 133. 10. Ῥ. οἱ βρεοϊῆςο 

ἜΧΟΟΙ] πο α5. τὸν ᾿Ἱπποκλέαν ἔτι καὶ 

μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς ἕκατι στεφάνων 

θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν Ρ. 10. 68. ἐλαφρὸν 

ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον ἕκατι ποδῶν 

εὐωνύμων δὶς δὴ δυοῖν Ν. 8. 47. ἀνορέας 

ἐπέτρεψας ἕκατι σαόφρονος Πα. 9. 46. 

ἑκἄτόγγυνιος, -ον] ὀνηαγεά-δοαϊεα ὶ. ς. δμη- 
ἀνεά ἐη πιρδὲν (Ὀὰϊ ν. νᾶῃ Οτοηίηρεῃ, 

Ῥιμάαστο αἂὰ Βαπσυεῖ, 41.) φορβάδων 
κορᾶν ἀγέλαν ἑκατόγγνιον Ξενοφῶν --- 
ἐπάγαγ᾽ ἔτ. 122, 19. 

ἑκἄτογκεφάλας) ληπάνεά-λεαοὰ ἑκα- 
τογκεφάλα Τυφῶνος Ο. 4. 7. οἵ. Σ. οπι. 

Θ 8068: Πίνδαρος μὲν οὖν ἑκατὸν -- 

ἔχειν αὐτὸν (-- Κέρβερον) κεφαλάς φησιν 
ἔτ. 2490. 

ἑκἄτὀόγκρᾶνος] (οί. ἑκατοντακάρανος) ἀπη- 
ἀνεά-δεαάεά Τυφὼς Κίλιξ ἑκατόγκρα- 

νος (Ετ. ϑοβπα: ἑκατοντο-, ἑκατοντα- 

κάρανος οοἀὐά.) Ρ. 8. 16. 

ἑκἄτόγχειρ] ὑτο 3υὺ5. λωηάγεά-παηδεα Τπὲπρ 
“Ἔδοξίε γὰρ] τεκεῖν πυρφόρον ἐριΐ -- } 
ἑκατόγχειρα (Π᾿: εκατόνχερα Π: 50. 

᾿“Εκάβα. ν. τίκτω) Πα. 84. 231. ς(. Ρ. 
Οχνυ. 2627. 9. 

ἑκἄτόμβα] λεεαίοιδ κλειτὰς ὄνων ἑκα- 

τόμβας ἐπιτόσσαις θεῷ ῥέζοντας (80. 
Ὑπερβορέους) Ρ. 10. 383. 

ἑκατόμπεδος, -ον] οἵ α λιιηανεοᾶ 7εε’ ἱ. ὁ. 
οηδ ἐμηάνοα 766’ δγνοαὰ ἑκατόμπεδοι ἐν 

σχερῷ κέλευθοι (1. 6. αἱ τῶν ἐγκωμίων 
ὁδοί. Σ.}1. 6. 22. 

ἐκᾶτόν) λωπάνεδ ἑκατόν γε ἐτέων Ο. 2. 
98. πολίων δ᾽ ἑκατὸν πεδέχειν μέρος 
ἕβδομον Πα. 4. 837. πάντα θύειν ἑκατόν ἱ. 6. 
41 ϑαοτίς68 ἐπ μεσαίοπιθβ ἐς. 170. 

διἄτοντἄςτής} οἵα ἡμπάγεά γεαγς ἕκα- 
τονταετεῖ βιοτᾷ Ῥ. 4. 282. 

ἑκἄτοντάἄκάρᾶνος] διπαγεά-λσαδεὰ Τυ- 
φὼς ἑκατοντακάρανος (οὐκ ἀριθμητικῶς 
ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ πολυκέφαλος Σ.) Ρ. 1. 16. 
[ςοὰὰ. ςοπίτα τρϑῖσ.: ἑκατόγκρανος Ετ. 
δομιιὰ Ρ. 8. 16. 

ἑκἄτοντορόγυιος ἡ οπε ἡμηπάνγεά ζαήδονις αἱ 

ἑκατοντορόγνιον ἀνδριάντα (Ξε4ι. ἀφ᾽ οὗ 

Βιδίοι, ΡΙη δι ΧΙ 

161 ἐκ'νόμιος 

τῆς κινησέίως τῶν ποδῶν τὸν Νεῖλον 
πλημμυρεῖν. Σ Ατδξ. ῬΒᾶςοη. 288: -ορό- 
γυϊιον Βοετρὶς, -όργνιον οοἀά.: δαίμονα 
Ῥτο ἀνδριάντα οουΐ. ΝΥ]., οἷ]. ῬΒΠοβίγ., 

ΑΡ. Τγδη. 0. 26) ἐγ. 282. 

ἐκβάλλω] ἐδνγοι ομέ ταεῖ., ἐν ἀδύνατα 

δ᾽ ἔπος ἐκβαλεῖν κραταιὸν ἐν ἀγαθοῖς 
δόλιον ἀστόν Ρ. 2. 81. 

ἐχγίνομαι] φῤνίηρ με, αρῥέαγ ἵπ ἐπιοβί8. 
ἐκ δ᾽ ἐγένοντο στρατὸς θαυμαστός Ρ. ὦ. 40. 

ἔκγονος} οὔερνίηρ, ἀσεοεπ απ! Παμφύ- 
λον καὶ μὰν ἩΗρακλειδᾶν ἔκγονοι Ρ. 1. θ8. 

ἕνασσεν ἀλκάεντας Ἡρακλέος ἐκγόνους 

Αἰγιμιοῦ τε Ρ. δ. 72. ἔργμασιν ἐπιστατεῖ, 
Αἴγινα, τεῶν Διός τ᾽ ἐκγόνων Ν. 7. 60. 
ἕλον δ᾽ ᾿Αμύκλας Αἰγεῖδαι, σέθεν ἔκγονοι 

(Ξο. ὦ Θήβα) 1. 7. 1ὅ. 

ἐκδιίδάσκω) (οπ ἕὰς δογ. -σα, ν. ΜΝεβξὲ οὐ 
Ηε5., Τεος. Ρ. 88.) ἐεαεὰ ο. ἀμρὶ. ἃςς. 

λιτάς τ᾽ ἐπαοιδὰς ἐκδιδάσκησεν (8ς. 'Αφρο- 

δίτα) σοφὸν Αἰσονίδαν Ρ. 4. 217. 

ἐκδίδωμι} λαπά ουεν, ἀεί νεν Δὶ τοῦτ᾽ 
᾽᾿Ενναλίῳ τ᾽ ἐκδώσομεν πράσσειν Ο. 18. 

106. πιςὰ., πιεῖ. συμποσίας ἐφέπων θυμόν 

ἐκδόσθαι πρὸς ἦβαν πολλάκις Ρ. 4. 29. 

ἑκκαίδεκα] ςἰχίξε),.)λ Ἔκ Φᾶὼ δὲ περικτιόνων 
ἑκκαίδεκ᾽ ᾿Αρισταγόραν ἀγλααὶ νῖκαι --- 
ἐστεφάνωσαν ()οἷπ τ νῖκαι; Σ οοπίτα, 

ἀνταγωνιστῶν δεκαὲξ ὄντων) Ν. 11. 19. 

ἐκκἄλέω] εαἱ! 707 ος. αος. (οί. Ῥ. 9. 29.) 

γείτονα δ᾽ ἐκκάλεσεν Διὸς ὑψίστου προ- 
φάταν ἔξοχον ὀρθόμαντιν Τειρεσίαν (Ὀγ:.: 

ἐκ(κ)άλεσαν οοἀά.) Ν. 1. 60. 

ἐχκχυλίνδω] ουεγίδγου  ὅὄστις δὴ τρόπος 
ἐξεκύλισέ νιν (Βεκίκογ: ἐξεκυλίσθη Αροϊ]- 

Ἰοηΐὶ οοὐά.: -ἰσσε Βο΄οςΟΚὨ) ἧς. 7. 

ἐκλείπω) ἰἱπίταμβ., μι] φᾷ --- οὐδέ 
ποτ᾽ ἐκλείψειν γενεάν Ο. θ. δ]. 

ἐκμανϑάνω) ἐδξανη Μιωϊΐν αδοιεῖ ς. δος. μαρ- 
νάσθω τις ἕρδων ἀμφ᾽ ἀέθλοισιν γενεὰν 
Κλεονίκον ἐκμαθών 1. δ. δθ. 

ἐκνέω] Ξυἱν» αἴσαν ταοῖ. κούφοισιν ἐκ- 
νεῦσαι ποσίν (1. 6. ἰαῖκε ἴοαᾶνε οἱ {τιῖ8 

1Βες: ἐκνεύσω, ἔκνευσον ςοηὶ. Μα89) 

Ο. 18. 114. 

ἐκ'νόμιος] εχίγαονάϊηαγν εἶδε γὰρ ἐκνό- 
μιον λῆμά τε καὶ δύναμιν νίοῦ Ν. 1. δ6. 
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ἔκπαγ' λος 

ἔκπαγ' λος] ἐογνέδίε, αἰωδ ἐπορίνίπρ οὗ Ἠετοαϑ. 
ἀνὴρ ἔκπαγλος 765οη Ῥ. 4. 79. τὸν μέγαν 

πολεμιστὰν ἔκπαγλον ᾿Αλκνονῆ Ν. 4. 21. 

“Αἴαντα, λαῶν ἐν πόνοις ἔκπαγλον 
᾽Ενναλίου"᾽ 1. 6. δ4. ’Ενναλίον --- ἕκ- 
παγλον υἱὸν Ὀἱοπιοάς8. ἐς. 169. 18. οἱ ἃ 

νἱοῖοτ σθένει τ’ ἔκπαγλος ἰδεῖν τε μορφάεις 

ϑεγορβίααοθ 1. 7. 92. 
ἐκπέμπω] «-επὦ ομέ τηρά,, 56! ἥνεε ({γο051} ο. 

δος. ἃ με. ἄκων --- ὃς ἐξέπεμψεν 

παλαισμάτων αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαντον 
Ῥοβϑι ον, [86 Ῥοριδί]οη νἱοΐος Θοβοπο8, 

ν υἱπηϊης πὶ τπὸ )ανοϊίη, ἐτοοὰ Ὠὲη186}7 

οἵ (ῃς ποροβϑέτγ οἱ σοιροπρ ἰῇ νυτοβῖ- 

ἤπρ Ν. 7. 72. 

ἐκπλάσσω) «ἰνίλε ταοῖ., ἰπ ἐπηοβῖ8. ἐκ 
δ’ ἄρ’ ἄτλατον δέος πλᾶξε γυναῖκας Ν.1.49. 

ἐκπονέω)] εον ῥ᾽ είς ἐπε ἰαδοιν οἵς. ἀσο. βια- 
τὰς ἐξεπόνησ᾽ ἐπιτακτὸν ἀνὴρ μέτρον Ρ. 
4. 2860. 

ἐκπρεπής} οτείαπαϊηρ μία δ᾽ ἐκπρεττὴς 
Διὸς ᾿Ολυμπιάς (3ς. νίκα) Ρ. 1. 14. 

ἐχτάμνω] ομο Ἑλέναν τ᾽ ἐλύσατο, 
Τροίας ἵνας ἐκτᾶμὼν δορί (δς. ᾿Αχιλλεύς 

ἃ τιρῖβρθοΥ ἔσο βυγρογυ) 1. 8. δ2. 

ἐκτἄνύω] “ἰνοίσς οἱ νιν ἐκτάνύῦσαν Φρίξου 
μάχαιραι (Ξὁς. δέρμα λαμπρόν) Ρ. 4. 242. 

ἐκτελευτάω) ὀνίπρ αὐο!ὶς ἐκ δὲ τελευ- 
τάσει νιν (-- ὄλβον) ἤτοι σάμερον δαίμων 

Ῥ. 12. 29. ς. δος. ἃ ἐπί. “᾽κεῖνος ὄρνις 

ἐκτελευτάσει μεγαλᾶν πολίων ματρόπολιν 

Θήραν γενέσθαι ευὴϊ! δνίηρ 1! Ιο βα55 ἐπαὲ 

Ρ. 4. 19. 
ἐκτελέω] εον»ιρίείς "'εἴκοσι δ᾽ ἐκτελέσαις 

ἐνιαυτοὺς" Ρ. 4. 104. τὸν ᾿Ιάσονος εὔδοξον 

πλόον ἐκτελέσαις εἷλε Μήδειαν (ν. 1. 

ἐκτελευτήσας. 5.. Πηλεύς) {τ. 172. 6. 

ἕκτος) οἰ) ἕκτος οἷς ἤδη στέφανος 
περίκειται Ο. 8. 76. ἀλλ᾽ ἐν ἕκτᾳ (β8ς. 

ἁμέρᾳ). Ρ. 4. 189. 
ἐκτός) αν. ομμμείάδ ἔμμεν τοῦτ᾽ ἀνιαρό- 

τατον, καλὰ γινώσκοντ᾽ --- ἐκτὸς ἔχειν 
πόδα Ρ. 4. 289. ἃ5 ῥτερ. ς. βοῆ., ἀῤανί 

 οηι εὐθὺν δὲ πλόον καμάτων ἐκτὸς ἐόντα 

δίδοι Ο. 6. 104. 
[ἀιιτράπελος οι οἹ ῥίαοε ἐκτράπελον (ε 

Σ Ηεγπο: ἐντράπελον οοἀά.) Ρ. 4. 106. 

162 ἕλα 

Ἕκτωρ] (Ἕκτωρ, -ορι, -ορα) 805 οἵ 
Ῥηδπι. (᾿Αχιλλεύς) ὃς Ἕκτορα σφᾶλε, 

Τροίας ἄμαχον ἀστραβῆ κίονα Ο. 2. 81. 

ἐν Τροίᾳ μὲν “Ἔκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν 
Ν. 2. 14. λέγεται μὰν “Ἕκτορι μὲν κλέος 
ἀνθῆσαι Σκαμάνδρου χεύμασιν ἀγχοῦ 

Ν. 9. 89. τίνες Κύκνον, τίνες Ἕκτορα 

πέφνον; 1. δ. 39. μαχατὰν αἰνέων 
Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ “Ἕκτορα ᾿Αμ- 
φιάρηόν τε 1. 7. 32. Τροίας ἵνας ἐκταμὼν 

δορί --- Μέμνονός τε βίαν ὑπέρθυμον 
“Ἑκτορά τ’ ἄλλους τ᾽ ἀριστέας (55. ᾿Αχιλ- 

λεύς) 1. 8. δ8. Ἕκτορι χαλί[κ Δ. 44. 8. 
διφαίνω] 5“ἡοιυ, γευεαὶ δῶρα καὶ κράτος 

ἐξέφαναν ἐγ γένος αὐτῷ (ες. οἵ θεοί. ἐγ 

γένος Ν].: ἐς γενεὰς οσοἀά.: ἐγγενὲς 6 Σ 
Ῥασαρῆσ. Εϊοστβῃυδβίυ5) Ν. 4. 08. Ρα88. 

σῤῥεαν, ταὶ Διωνύσον πόθεν ἐξέφανεν σὺν 

βοηλάτᾳ χάριτες διθυράμβῳ; Ο. 13. 18. 
ἐκφέρω) ἐαννν οἱ; καὶ τὸ μόρσι- 

μον Διόθεν πεπρωμένον ἔκφερεν (80. 
Χίρων) Ν. 4. 61. 

ἐκφεύγω)] ἐφεαρε ἤγοηι ο. τος. θάνατον αἰπὺν 
οὐκ ἐξέφυγεν Ο. 10. 42. συνδρόμων 
κινηθμὸν ἀμαιμάκετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν 
Ρ. 4. 209. 

ἑκών] (ἑκῶν, -όντος, -ὀντι; -ὀντες; -ὀντι) 

εὐἱηρ, τεαὰγ ὡς Αὐγέαν λάτριον 

ἀέκονθ᾽ ἑκὼν μισθὸν ὑπέρβιον πράσσοιτο 
Ο. 10. 29. ἑκὼν --- ἔβαν ἐπίκουρος Ο. 18. 
90. “τοῦτον ἄεθλον ἑκὼν τέλεσον᾽" Ῥ. 4. 

1θδ. καὶ γὰρ ἑκὼν θυμῷ γελανεῖ θᾶσσον 

ἔντυνεν Ῥ. 4. 181. κέρδος δὲ φίλτατον, 
ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροι Ῥ. 8. 14. 

ἤθελον κείνου γε πείθεσθ᾽ ἀναξίαις ἑκόντες 
Ν. 8. 10. “τῷ παρεόντι δ’ ἐπαινήσαις 

ἑκὼν ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖα φρόνει" ἔτ. 48. 4. 
οὔτις ἑκὼν κακὸν εὕρετο ἔτ. 2206. ἑκόντι 
τοίνυν πρέπει νόῳ τὸν εὐεργέταν ὑπαν- 

τιάσαι Ῥ. ὃ. 48. ὦναξ, ἑκόντι δ᾽ εὔχομαι 

νόῳ κατά τιν᾽ ἁρμονίαν βλέπειν Ῥ. 8. 67. 

ἑκόντι δ᾽ ἐγὼ νώτῳ μεϑέπων δίδυμον ἄχθος 
Ν. 9. δῖ. 

ἔλα] λεαὶ (οἱ ἴῃ 50} ) ἀλλ᾽ ἐγὼ τᾶς (86. 

᾿Αφροδίτας) ἕκατι κηρὸς ὧς δαχθεὶς ἕλᾳ 
ἱερᾶν μελισσᾶν τάκομαι (Βετρί: ἐλεηρὰν 
ςοἀά. Αἰμοπαοῖ) ἔτ. 128, 10. 



ἐλαία 

ἐλαία] (ἐλαίας, -ᾳ; -ἄν) οἷἷοεέ γαίᾳ δὲ 
καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν 

Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν (τοῖς γὰρ 
ἀθληταῖς τοῖς τὰ Παναθήναια νενικηκόσι 

δίδοται ὑδρία ἐλαίου πλήρης. Σ.) Ν. 10. 
86. 65}. οἰΐυς υγεαϊῃ ἴμο νἱοἴοτ᾽ Β Ῥτῖζο 

ἐη 16 ΟἸγτρὶς βᾶπι68 ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ 

γλανυκόχροα κόσμον ἐλαίας Ο. 8. 18. 

ἐλαίᾳ στεφανώθεις Πισάτιδι Ο. 4. 11. ἐπὶ 
στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας Ο. 11. 18. λαὸν -- 
θαμὰ δὴ καὶ ᾿Ολυμπιάδων φύλλοις ἐλαιᾶν 

χρυσέοις μιχθέντα Ν. 1. 17. οἱέυε ὠωοοά 

σκάπτῳ θενὼν σκληρᾶς ἐλαίας Ο. 7. 29. 

ἔλαιον) οἱέυδ οἱ σὺν δ᾽ ἐλαίῳ φαρμα- 
κώσαισ᾽ ἀντίτομα Ῥ. 4. 221. 

ἔλαιος] υυἱὰ οἱϊυα ἄγριος ἔλαιος (ἣν οἱ 
πολλοὶ ἀγριέλαιον καλοῦσιν Βαοβγιδηπ, 
Ἀποςὰ. 28. 18) ἐς. 460. 

ἔλαιόω)] πιςά., οἱὐϊ ογιεφε![ οὐ δἰμ]ιεῖςβ. 
Ἑπσυϑέδίῃ. 1]. 976. 48, ἠλαιοῦντο --- κατὰ 

Πίνδαρον ἔτ. 3068. 

ἐλἄσιβρόντας] δὲ ὡλο δπιινὶς δωηάεν ορὶτΏ. 
οἱ Ζευβ. ἐλασίβροντα παῖ “Ρέας 

(ϑοβποίάος: -οντε οςοἄά,) ἔς. 144. 

ἐλάσιππος} λονεε-ἀνὶυἱηξρ τὸ δ᾽ ἐλάσιπ- 
πὸν ἔθνος ἐνδυκέως δέκονται Ῥ. δ. 88. 

ἐλἄσίχϑων) εἰνίλίηρ 1λὲ εαγίδ αρῖτῃ. οὗ 
Ῥοϑβεϊάοῃ. Ευπίδίιἢ., Ῥσοοῦ. Ῥὶπά., 16, 

καὶ ἐλασίχθονα Ποσειδῶνα (8.5. λέγει 
Πίνδαρος) τ. 18. 

ἐλάτα] Λν να ὁ δὲ χλωραῖς ἐλάταισι 
τυπεὶς οἴχεται Καινεὺς (Βοςςκ: ἐλάτῃσι 

οοἀὰ, Ρ]υΐατοι) Θρ. 6. 7. 

ἐλάτειρα] {. 500 8., ἀγίυνεέν τὶ κάλλιον --- 
ἣ βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων 
ἐλάτειραν ἀεῖσαι; ἱ, 6. Ατίεπιΐβ ἔτ. 89. 8. 

ἐλᾶτήρ] ἀνίνεν ἐἔλατὴρ ὑπέρτατε βρον- 
τὰς ἀκαμαντόποδος Ζεῦ Ο. 4. 1. 

ἐλαύνω, ἐλάω) (ἐλαύνεις, -εἰ, ἐλᾷ; ἔλα 
ἱπιρν.; ἐλαύνων, -όὀντεσσιν: ἱπιρξ. ἤἥλαυν(ε) 
ἃἂοσ. ἤλἄᾶσε, ἔλἄσε(ν), ἤλασαν.) 

1. ἀνίυε ἃ. 408. (Ξς. ἄρμα) βασιλεὺς 

δ᾽, ἐπεὶ πετραέσσας ἐλαύνων ἵκετ᾽ ἐκ 

Πυθῶνος ἅπαντας ἐν οἴκῳ εἴρετο Ο. 6. 48. 
περὶ δωδέκατον δρόμον ἐλαυνόντεσσιν 

Ο. 6. 16. Ξάνθον ἤπειγεν --- καὶ ἐς “Ἴστρον 

ἐλαύνων Ο. 8. 47. ἔλα νῦν μοι πεδόθεν 

163 ἐλάω 

(3.ο. ἅρμα, ὦ Μοῖσα) 1. ὅ. 88. Ἰἐλαύνεις 

ἀν ἀμβροτί Πα. 8. 16. 5. ἰεαὰ, ἀνίυδ 

ο. 86(. ἧκεν δὲ Μιδέαθεν στρατὸν 
ἐλαύνων Ο. 10. 66. ὀρθὰς δ’ αὔλακας 

ἐντανύσαις ἤλαυν᾽ (8ς. βόας) Ρ. 4. 228. 

βόας --- ἀπριάτας ἔλασεν ἔτ. 169. 8. 
ς. ἀνίυδ, ῥίμηρθ ἐφορμαϑθεὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἄκον- 

τι θοῷ, ἤλασε Λυγκέος ἐν πλευραῖσι 

χαλκόν Ν. 10. 70. ἃ. ἀνίτε οἱ, δαπὶδἢ 
καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ᾿ ΟἸνώ- 

νας ἔλασεν; Ν. ὅ. 16. ς. τοοῖ. α. 

δνὶπ ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ 

θνατὸς αἰών (οοηΐγα ἘΤΔΟΏΚΟΙ οὐ Αρδηι. 

101) Ν. 8. 24, ἐλαύνεις τι νεώτερον ἣ 

πάρος; Πα. 9. 6. β. ἀνῖσε ἄλλοτε 

δ᾽ ἀλλοῖος οὖρος πάντας ἀνθρώπους ἐπαίσ- 
σων ἐλαύνει Ι. 4. 6. 
2. οἰγίκδ ἄκοντι Φράστωρ ἔλασε σκο- 

πόν Ο. 10. 71. ἵνα κρεῶν νιν (5 Νεοπτό- 
λεμον) ὕπερ μάχας ἕλασεν ἀντιτυχόντ᾽ 

ἀνὴρ μαχαίρᾳ Ν. 1. 42. 

3. ἴτασρ. Ἰήλασαν ἐννύχιον κρυφαί 

Πα. 18. 10. Ἰέελαυνί Ρ. Οχν. 2442. (τ. 80 

{λαοὺς ἐλάσαντες) (δὰρρΡ. Ατπίπι) Πα. 2. 

62. 
ἔλἄφος (ὁ, ἡ) ἀξεν, ἀσ. χρνσόκερων 

ἔλαφον θήλειαν Ο. 8. 29. κτείνοντ᾽ ἐλά- 

φους ἄνευ κυνῶν δολίων θ’ ἑρκέων Ν. 8, δ1. 
πέταται θάνατον κεροέσσᾳ εὑρέμεν ματεῖσ᾽ 
ἐλάφῳ (δο. κύων) "ἐγ. 1074. δ." 

ἐλαφρός] (ἄ οοπί.) ἐέρί!, ἐαςγ ἔχω γονά- 
τῶν ὁδρμὰν ἐλαφ'ράν (ἐλαφρὰν ὁρμὰν 
ςοἀά.: ἔγταπϑθρ. Τυγγπ: ἐλαφρὸν ὁρμὰν 

ὈγΖ2.) Ν. δ. 20. ἐλαφρὸν ὄρχημ᾽ οἶδα 

ποδῶν μειγνύμεν “{τ, 107Ό. 1.5 ς, ἰηΐ., 

εἴρειν στεφάνους ἐλαφ' ρόν Ν. 7. 77. σεῦ δὲ 
πάτρᾳ Χαριάδαις τ᾽ ἐλαφρὸν ὑπερεῖσαι 
λίθον Μοισαῖον (ςοπὶ. ϑαπάγϑ: τε λάβρον 
οοἀά.) Ν. 8. 46. δάν., φέρειν δ᾽ ἐλαφ' ρῶς 

ἐπανχένιον λαβόντα ζυγὸν ἀρήγει Ρ.2.98. 
ἐλἄχύνωτος] οἱ φἠονί νἱάρο Κἀρ- 

θαιία --- ἐλα]χύνωτον στέρνον χθονός 

(νεὶ βραϊχύνωτον βδυρΡ». 6-Η.) Πα. 4. 14 

ἐξλαχύνίωτο Πα. 74. 6. 
ἐλἄχυπτέρυξ] υυἱὲδ; «δογέ 7ὲη5 ἀντὶ δελ- 

φίνων δ᾽ ἐλαχνπτερύγων Ρ. 4. 17. 
ἐλάω)] ν. ἐλαύνω. 
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ἕλδομαι 

ἕλδομαι] ωἱκ᾽ ς. ἰῆ. εἰ δ᾽ ἄεθλα γαρύεν 
ἔλδεαι, φίλον ἦτορ Ο. 1. 4. 

ἔλεγχος] (ὁ) 2γοο7 διάπειρά τοι βροτῶν 

ἔλεγχος Ο. 4. 18. νεαρὰ δ᾽ ἐξευρόντα δόμεν 
βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος Ν. 8. 21. 

ἔλεγχος] (τό) ἀέδργασε, ἀϊδλοπογ Μυρμι- 
δόνες -- ὧν παλαίφατον ἀγορὰν οὐκ 
ἐλεγχέεσσιν ᾿Αριστοκλείδας τεὰν ἐμίανε 

κατ’ αἷσαν Ν. 8. 18. 
ἐλέγχω] 2: Ιο ς"αηιδ Πυθοῖ τε γυμνὸν 

ἐπὶ στάδιον καταβάντες ἤλεγξαν 'ΕἙλλανίδα 
στρατιὰν ὠκύτατι Ἐ. 11. 49. ἰπ ἐπιοκὶϑ, 

κατὰ εἶδος ἐλέγχων (ν. κατελέγχω) Ο. 
8. 19. 

᾿Ελείϑυια) ἀδυρμῖος οἱ Ηξσγα, οά 655 οἔὗ 
οἸΠοἰτίῃ. τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας πραύ- 

μητίν τ’ ᾿Ελείθνιαν παρέστασέν τε Μοίρας 

Ο. 6. 42. ματροπόλῳ σὺν ᾿Ελειθνίᾳ 
Ῥ. 8. 9. ᾿ἘΕλείθνια, πάρεδρε Μοιρᾶν 

βαθυφρόνων, παῖ μεγαλοσθενέος, ἄκουσον, 
Ἥρας, γενέτειρα τέκνων Ν, 7. 1. πολὺν 

ῥόθον ἴεσαν ἀπὸ στομίάτων ’Ε]λείθυιά τε 
καὶ Λάχεσις (Ξς. δὲ ἐμ ὈἰΓΙΝ οὗ ΑΡοΪΪο 
δηὰ Λείςπβ.) Πα. 12, 17, 

ἐλελίζω] «λαλε α, ὀγαπά τῇ οὐδὲ 
Κρονίων ἀστεροπὰν ἐλελίξαις οἴκοθεν μαρ- 

γουμένους στείχειν ἐπώτρυν᾽ Ν. 9. 19. 

Ὁ. »παλε ἰο ἰδνοῦ φόρμιγγ ᾿ἐλελίζων Ο. 
9. 18. ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς 

ἐλελιζομένα Ρ. 1. 4. ς. πιοά,, ἐπίσϑῃβ, 

ΠΣ κύνα ᾿Αμυκλάιαν ἀγωνίῳ ἐλελι- 

ζόμενος ποδὶ μιμέο οὗ ἀαποίηρ τπηονεπηθη 5 

ἴῃ ἔς Ὠγρογομοηγα “ἰγ, 1074. 8." 

᾿Ἐλελίχϑων] «λαλίηρ ἰλ6 εαγίὶλ ἀΑἃ. ορὶτῃ. 
οἱ Ῥοβείάοῃυ. ᾿Ελέλιχθον --- Ποσειδάν 

Ῥ. 6. δ0. Ρ. τετραορίας ἐλελίχθονος 

Ρ, 2. 4. 

Ἑλένα] ἀδυρδίες οἱ Ὑγπάασευθ, νἱΐς οἱ 
Μεπεῖδοβ. Τυνδαρίδαις τε φιλοξεί- 

νοῖς --- καλλιπλοκάμῳ θ᾽ ἱἙλένᾳ Ο. 8. 1. 
τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν ᾿Ατρέος 'Ελέναν 
κομίζοντες Ο. 18. ὅ9. σὺν 'Ἑλένᾳ γὰρ 
μόλον (8ς. ᾿Αντανορίδαι, ἱ. 6. ἴο ΟΥὐτεΏ6) 

Ῥ. δ. 88. ἐπεὶ ἀμφ’ Ἑλένᾳ πυρωθέντων 

Τρώων ἕλυσε δόμους ἁβρότατος Ρ. 11. 88. 

Ἑλέναν τ᾽ ἐλύσατο (53.. ᾿Αχιλλεύς) 1. 8. 

51. περὶ δ᾽ ὑψικόμῳ 'Ἑλένᾳ χρῆν ἄρα 
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Πέργαμον εὐρὺν ἀιστῶσαι σέλας αἰθομέ- 
νον πυρός Πα. 6. 96. 

Ἕλενος] 505 οἱ Ῥείδῃ. ὅπως σφίσι μὴ 
κοίρανος ὀπίσω πάλιν οἴκαδ᾽ ἀνεψιὸς ζαμε- 
νὴς ᾿Ελένοιο Μέμνων μόλοι Ν, 8. 68. 

ἐλευϑερία)] Μεεάοηι πόλιν κείναν θεο- 
δμάτῳ σὺν ἐλευθερίᾳ --- ἔκτισσε Ρ, 1. 6]. 
ἰατὰ δ’ ἐστὶ βροτοῖς σύν γ᾽ ἐλευθερίᾳ καὶ 

τά! 1. 8. 16. ὅθι παῖδες ᾿Αθαναίων ἐβάλοντο 
φαεννὰν κρηπῖδ᾽ ἐλευθερίας (τ. 77. 2. 

ἐλευϑέριος)] δορὶ. οὐ Ζευβ, ἐδ ἀεί ἑνενεν 
παῖ Ζηνὸς ἐλευθερίου Ο. 12. 1. 

ἐλεύϑερος) ἃ. οροη, δεν τὺ δὲ σάφα 
νιν ἔχεις ἐλευϑέρᾳ φρενὶ πεπαρεῖν Ῥ. 2. 

δ71. Ῥ. "ες, ἵπ [γνεεάονι Αἴγινα φίλα 

μᾶτερ, ἐλευθέρῳ στόλῳ πόλιν τάνδε 
κόμιζε Ῥ. 8. 98. 

ἐλεύϑω) ν. ἔρχομαι. 
᾿Ἐλευσίς] Ὑμεῖε ξατθθθ ψογο Βοϊὶά ἱἰπ 

ΒοΟΠΟΩΣ οὐ Ποπιδΐογ, τόθ ταγυβίογο8 

πεγα ἅτ τηοῃ!οηςα ἔτ. 187. ἐνναλία 

τ᾽ ᾿Ελευσὶς Ο. 9. 99. ἃ τ’ ᾿Ἐλευσὶς καὶ 
λιπαρὰ Μαραθὼν Ο. 18.110. τὸ Δάματρος 
κλυτὸν ἄλσος ᾿Ελευσῖνα (ἐν ᾿ἘΕλευσῖνι 

Δήμητρός ἐστιν ἀγών, καὶ στέφανος 
ἦν κριθαί. Σ.}1. 1. 67. 

᾿Ελευσινόϑε) [γο»: Εἰειεςὶς 7᾽ Ελευσινόθε 

Φερσεφόνᾳ ματρί τε χρυσοθρόνῳ θῆ(κ 
δέγ. 84θο. 1 --ἰ Ῥίοχν. 2622, ἔτ. 1. 4. 

ἔλεφας] νον ἐλέφαντι φαίδιμον ὦμον 
κεκαδμένον (Ξ:ς. Πέλοπα) Ο. 1. 27. πιεί., 

Μοῖσά τοι κολλᾷ χρυσόν, ἕν τε λευκὸν 
ἐλέφανθ’ ἁμᾷ Ν. 7. 78. 

ἑλϊίκάμπυξ] οὐ ονυΐηρ πεαάδαπὰ Ἰθεᾶς 
θ’ ἐλικάμπυκίος Πα. 8. 1δ. οἰἴχνεῖ τε 

Σεμέλαν ἑλικάμπυκα χοροί ἐγ. 76. 19. 
ἑλϊχογ' λέφᾶρος), -ον] υυἱῇ ομνυϊηρ ἐγε- 

δγοιυςὺ, ιὐἱὰ Πυεὶν ἐγες ᾿Αλκμήνας θ᾽ ἑλι- 
κογλεφάρου (56δτ.: -βλεφάρου οοἀά.: 
τ᾽ ἐλικογλ. ν. 1) Ῥ. 4. 172. 'Αφροβι- 
τας --- ἑλικογλεφάρον (ϑοἢτ.: -βλεφάρον 
οοὐά.) ἔτ. 128. 6. 

"Ελίκωνιάς] Ρ]. ἐλοτε λα! ἀτεὶ! οη. Ἡ εἰ κοη 
ἱ, 6. Μυβο8. εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν 

ἄγοι τιμὰς ᾿Ἑλικωνιάδων 1. 2. 84. ὅστις 

ἄνευθ’ ᾿'Ελικωνιάδων --- ἐρευνᾷ σοφίας 

ὁδόν Πα. 78. 19. 



Ἑλϊκώνιος 

“Ἑλϊκώνιος)] οἵ Ηοϊΐδοη ἀλλά οἱ παρά 
τε πυρὰν τάφον θ᾽ ᾿Ελικώνιαι παρθένοι 
στάν (αἱ Μοῦσαι. Σ.) 1. 8. δ7. 

ἑλίκῶπις) υἱἐδ ἐυεῖγ ἐγες ἑλικώττιδος 
᾿Αφροδίτας Ῥ. 6. 1. 

ἐλϊνύω] γεϑί ὠπιπουὰ οὐκ ἀνδριαντο- 
ποιός εἰμ᾽, ὥστ᾽ ἐλινύσοντα ἐργάζεσθαι 

ἀγάλματ᾽ ἐπ’ αὐτᾶς βαθμίδος ἑσταότ᾽ Ν. 
ὅδ. 1. μήτ᾽ ἀρετάν ποτε σιγάτω πατρῴαν, 
μηδὲ τούσδ᾽ ὕμνους" ἐπεί τοι οὐκ ἐλινύσον- 

τας αὐτοὺς ἐργασάμαν 1. 2. 46. ἀσκὸς 

δ᾽ οὔτε τις ἀμφορεὺς ἐλίννεν δόμοις "ἔτ. 

1040. 4." 

ἑλίσσω, Ῥεϊλίσσω] (ἑλίσσων: τιεὰ. ἃ Ρ489. 

ἑλισσόμενον, -ομέναν, -ὀμεναι; εἱλισσόμεναι 

οοῃὶ.) ἃ. δοῖ., τηρὲ., ὠηγο δόλιος 

γὰρ αἰὼν ἐπ᾿ ἀνδράσι κρέμαται, ἑλίσσων 
βίον πόρον (κυλίων καὶ προιών. Σ.) 
1. 8. 16. Ῥ-. πιεὰβ. ἃ ρᾶ88. α. 

γοϊϊ, ἐδ ψᾶφον ἑλισσομέναν ὁπᾷ 
κῦμα κατακλύσσει ῥέον Ο. 10. 9. τὸ δὲ 
πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων 

λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν θυμόν 

Ν. 6. δδ. β. εἰγεῖξβ τεαὶ γὰρ ῶραι 

ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς ἑλισσόμεναι 

Ο. 4. ὃ. ς. δὲ εἐκχεογοϊςεα νέων δὲ 

μέριμναι σὺν πόνοις εἰλισσόμενα! δόξαν 

εὐρίσκοντι (Βοοςκ: ελισσ- ςοἀὰ. (Ἰ6π. 

ΑΙεκ.) ἔγ. 2927. 1. 
ἕλκος] (ἕλκεος, -εἰ, -ος; -ἔων, -εα.) ὡομηΐ, 

δο0γ6δ6 ἕλκει! τειρόμενον --- Ποίαντος υἱὸν 

Ρ. 1. 82. ὅσσοι μόλον αὐτοφύτων ἑλκέων 
ξυνάονες Ρ. 8. 48. τρωμὰν ἕλκεος ἀμφιπο- 

λεῖν Ῥ. 4. 271. ἦ μὰν ἀνόμοιά γε δάοισιν 

ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν Ν. 8. 29. 
πολλὰ δ᾽ ἕλκε’ ἔμβαλλε ἔτ. 111. 2. πιεῖ. 

στάθμας δέ τινος ἑλκόμενοι περισσᾷς 

ἐνέπαξαν ἕλκος ὀδυναρὸν ἐᾷ πρόσθε 
καρδίᾳ Ρ. 2. 91. 

ἕλκω] (ἕλκω; -εἰν: ὅογ. ἑλκύσαι: πηοά. 
ἑλκόμενον, -οἱ: 9438. ἕλκομαι.) 1... ἃ. 

ἀναρ ταεὶ. τὸν δ᾽ αὖ --- οἰκείων παρέσ- 

φαλεν καλῶν χειρὸς ἕλκων ὀπίσσω θυμὸς 
ἄτολμος ἐών ἱ. 6. λίμπασγίηρ Ν. 11. 82. 

Ῥ. Ρ858., τῃηοῖ., ο. πὲ. ἴἔνγγι δ’ ἕλκομαι 
ἦτορ νεομηνίᾳ θιγέμεν (1. 6. νην δεαγί ἐξ 

δομμὰ ὃν α 5ρε1} οἴ. ΤὨδοοΣ. 2. 11) Ν. 4. 
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“Ἑλλᾶνίς] 1. 1ἀ)., οὐ σγνέεεε 

Ἑλλᾶνίς 

88. ς. τηρξ,., ἤτοτλ ᾿νγοβϑειίηρ. ν. Οατ- 
ἀΐπεσ, 1. Η. 5. 1ϑ0ῦὅ, 28. -- βιάζεσθαι 

(ςε(. οδαϊαπι-Κὸὺποχ οα Ἡεγοπμάδϑ, 2. 

11. οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα 
στρέφοι ῥήματα πλέκων ἀπάλαιστος ἐν 

λόγῳ ἕλκειν Ν. 4. 94. τὸ δ’ ἐμὸν οὔ ποτε 
φάσει κέαρ ἀτρόποισι Νεοπτόλεμον ἑλκύ- 

σαι ἔπεσι Ν. 7. 103. 

2. τιαὰ,, ἃ. ὁ. 800. ὦνγαισ (ἃ ϑνογὰ) 

Ἱἐπὶ Θήβας ξίφος ἑλκόμενον (βς. Ἔργινον: 
Θ Σ βὺρΡνΡ. 1όῬεὶ], ἀντὶ στρατεύσαντι᾽ τὸ 

γὰρ ἑλκόμενον ἀντὶ ἑλκ[υσ]άμενον [εἴρη- 
ταῖ)} Πα. 8. 104. Ῥ. ς. βοῶ. ῥμὶ προη 

στάθμας δέ τινος ἑλκόμενοι περισσᾶς 
ἐνέπαξαν ἕλκος ὀδυναρὸν ἐᾷ πρόσθε καρ- 

δίᾳ πρὶν ὅσα φροντίδι μητίονται τυχεῖν 
(σταθμώμενοι, φησί, πολλὰ καὶ περιγρά- 

φοντες μέγαλα τινὰ μέλλοντα ἔσεσθαι αὐ- 
τοῖς. Σ: τινες ὕγοὸ τινος οοπὶ. ϑίομπε, ὅθ08ὰ- 

ἄενα ας) Ῥ. 2. 90. 

ἝἜλλα] ἀδυρδῖεν οὐ Αἰβδιυῖαθ δηὰ ΝΈρΒοΙο. 
πανδείματοι μὲν ὑπὲρ πόντιον Ἕλλας 

πόρον ἱερόν ἔτ. 189. ἐε8ξ., Βέσαῦο 2. 91. 9: 
ὥς φησιν ἐν τοῖς ὕμνοις Πίνδαρος ---, διὰ 

παρθένιον Ἕλλας πορθμόν ἐτ. 384 - 

ἔτ. 61 Θοῖγ. ν. Ἡρακλέης ἐς. 

Ἕλλαν] κ6]., σγεοῖξ. ἐκράτησε δὲ καί ποθ᾽ 
“Ἑλλανα στρατὸν Πυθῶνι Ν. 10. 26. 

ΡΙ. Ῥτο ϑδυῦβ., καθ᾽ “ἕλλανας Ο. 1. 116, 
Ο. 6. 71. τιμὰν, οἷαν οὔτις ᾿Ελλάνων 

δρέπει Ῥ. 1. 49. (Αἴας) μομφὰν ἔχει 
παίδεσσιν Ἑλλάνων, ὅσοι Τροίανδ᾽ ἔβαν 

Ι. 4. 86. βούλομαι παίδεσσιν Ἑλλάνων 
ἔτ. 118. 

"Ἑλλᾶνιος} οΓ Ἡεἶϊα5, «αἱ Ὁ Ἐ|6 οὐ Ζευβ. 
(Αἴγινα) τάν ποτ᾽ εὔανδρόν τε καὶ ναυ- 
σικλυτὰν θέσσαντο πὰρ βωμὸν πατέρος 
“Ἑλλανίου στάντες ('Ἑλλήνιος δὲ Ζεὺς 

τιμᾶται ἐν Αἰγίνῃ παρὰ τῷ οὕτως 'Ἑλλη- 

νίῳ ἀκρωτηρίῳ καλουμένῳ. Σ.) Ν. δ. 10. 

ὦ Διὸς 'Ἑλλανίον φαεννὸν ἄστρον 80. 

Αἰξὶμπα Πα. 6. 128. 

Ἑλλανίδα 

στρατιὰν Ρ,. 11]. 80. διαγινώσκομαι μὲν 
ἀρεταῖς ἀέθλων ᾿Ἑλλανίσιν Ἀγράαίαρςε, 

ἐχρίοἱ!ς ἑη 416 ραηιες οΓ Ογέεοε Τα. 4. 88. 



Ἑλλᾶνοδίκᾶς 

Ἑλλδνοδίκαᾶς) 7ιώρο ἰη δε Οἰγηιρὶς ραητὸς 
ἀτρεκὴς ᾿Ελλανοδίκας --- Αἰτωλὸς ἀνὴρ --- 

ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ γλαυκόχροα κόσμον 

ἐλαίας Ο. 8. 12. 
Ἑλλάς] (Ἑλλάς, -άδος, -ἀδι, -ἀδία).)͵ κα. 

Ονεεια πᾶσαν κάτα || Ἑλλάδ᾽ εὑρήσεις 

Ο. 18. 118. εἰ δέ τις --- λέγει ἕτερόν τιν’ ἀν᾽ 
Ἑλλάδα τῶν πάροιθε γενέσθαι ὑπέρτερον 
Ῥ. 2. 60. ποθεινὰ δ᾽ Ἑλλὰς αὐτὰν -- 
δονέοι μάστιγι Πειθοῦς ἱ. 6. ἰογηρὶπρ [ΟΥ 

Ονέεεα Ῥ. 4. 218. τῶν δ᾽ ἐν Ἑλλάδι 
τερπνῶν λαχόντες οὐκ ὀλίγαν δόσιν Ρ. 
10. 19. μυχῷ Ἑλλάδος ἀπάσας Ν. 0. 20. 
Ἑλλάδος ἔρεισμα, κλειναὶ ᾿Αθᾶναι ἐς. 

10. 2. ῬὈ. -- Οσγεεὰς ᾿Ἑλλάϑ᾽ ἐξέλ- 
κων βαρείας δουλίας Ρ. 1. 78. ἐπεὶ τίνα 
πάτραν, τίνα οἶκον ναίων ὀνυμάξεαι 
ἐπιφανέστερον ᾿Ἑλλάδι πυθέσθαι; Ῥ. 7. 8. 

αὐτόν τέ νιν Ελλάδα νικάσαντα τέχνᾳ 
Ρ. 12. 6. ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γεῖΤαν- 

τάλου λίθον παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεός, 

ἀτόλματον Ἑλλάδι μόχθον [. 8. 1]. ἐμὲ 

δ᾽ ἐξαίρετον κάρυκα σοφῶν ἐπέων Μοῖσ᾽ 
ἀνέστασ’ ᾿Ελλάδι καζλ)λ[᾿Ιχόρῳ Δ. 8. 26. 

᾽ἜΛλλοι] ρτίοϑδίβ οἱ Ζευβϑ δὲ Ὠοάοπα. (ν. 

[ευσιᾶπη, Ηομῃ. ᾿νδγίοσ, 40.) 1π’ 

"Ελλῶν. χροί ἔτ. 89. 8 οἴ. δίταδο, 7. 7. 11. 

πότερον δὲ χρὴ λέγειν 'Ελλούς, ὡς Πίνδα- 
ρος, ἢ Σελλούς, ὡς ὑπονοοῦσι παρ᾽ 

ὋὉμήρῳ κεῖσθαι. ΣΑ Ηομ!. Π. 384, 
Πίνδαρος χωρὶς του ᾧ ἀπὸ Ἕλλοῦ τοῦ 
δρντόμον, ᾧ φασὶ τὴν περιστερὰν πρώτην 
καταδεῖξαι τὸ μαντεῖον. 

“Ἑλλώτιος] π. Ρ]. ρτο 98008., Ψαπη68 δοϊὰ δἱ 
Κοτγητε ἱῃ ποπουγ οὗ Αἴμεῖς δε] ο 8. 

τρία ἔργα ποδαρκὴς ἀμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ 
ἀμφὶ κόμαις, 'ξελλώτια δ᾽ ἑπτάκις Ο. 18. 40. 

ἐλπίς] (Ἐελ- Ο. 18. 88, Ῥ. 2. 49,1. ὃ. 43. 
ἐλπίς, -ἰδος, -ἰδι, -ἰδία); -ίδες, -ἰδων, 

εἰδεσσι, -ἴσιν, -ἴδας.) λορε, ἐχρεοίαδίοπ 
(νοῖμοτ λυ ἶεἃ οὐ ποῖ, ν. Ἐσδῃκοὶῖ, 

νν ΔΈ, 261.) αἷ γε μὲν ἀνδρῶν πόλλ᾽ 

ἄνω τὰ δ’ αὖ κάτω --- κυλίνδοντ᾽ ἐλπίδες 

Ο. 12. 6. τελεῖ δὲ θεῶν δύναμις καὶ τὰν 

παρ᾽ ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν 
κτίσιν Ο. 18. 88, ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει 
αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας Ῥ. 1. 88. θεὸς 
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ὅλπομαι)} 

ἔλπομαι 

ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται Ῥ. ὃ. 

49. μεταμώνια θηρεύων ἀκράντοις ἐλπίσιν 

Ρ. 8. 28. ἐλπίδ' ἔχω κλέος εὑρέσθαι κεν 
Ῥ, 8.111. ἀδείας ἐνίπτων ἐλπίδας Ῥ. 4. 201. 

ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν ἁβρότατος ἔπι 

μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται ὑποπτέροις 

ἀνορέαις Ῥ. 8. 90. κοιναὶ γὰρ ἔρχοντ᾽ 
ἐλπίδες πολυπόνων ἀνδρῶν Ν. 1. 82. 
κενεᾶν δ᾽ ἐλπίδων χαῦνον τέλος Ν. 8. 46. 

ἐλπίδες δ᾽ ὀκνηρότεραι γονέων παιδὸς 
βίαν ἔσχον ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ 
᾿Ολυμπίᾳ ἀέθλων Ν. 11. 22. δέδεται γὰρ 
ἀναιδεῖ ἐλπίδι γυῖα Ν. 11. 46. φθονεραὶ 
θνατῶν φρένας ἀμφικρέμανται ἐλπίδες 

Ι. ἃ. 48. οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος 
ἀνδρῶν οὐδ᾽ ὁπόσαι δαπάναι ἐλπίδων ἔκ- 

νιξ᾽ ὄπιν (νὶχ 5δηυπι: ἔκνισ ᾽'ὅπι Ατί- 
βίδσομυϑ: ἐλπίδ᾽ ἔκνιξαν ὄπιν ΝΝ11.}1. 6. 68. 

προμάχων ἀν’ ὅμιλον, ἔνϑ᾽ ἄριστοι ἔσχον 
πολέμοιο νεῖκος ἐσχάταις ἐλπίσιν (ἐπ᾽ 

ἐλπίς, ἐπ᾿ ἐλπίδιν οοἀά.: οοττ. (δ! οτρυϑ: 
ἀντὶ τοῦ ἔσχατα ἐπελπίζοντες. Σ.} 1. 7. 

80. χρὴ δ᾽ ἀγαθάν ἐλπίδ᾽ ἀνδρὶ μέλειν 
1. 8. 16. ἐλπίσιν ἀϑανάταις ἁρμοῖ φέρονται 
ἔτ. 10. Ἰελπιί Πα. 12. Ὁ. ὅδ. ῥτὸ ροσζβ. 

γλνυκεῖά οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα γηροτρόφος 
συναορεῖ ᾿Ελπίς, ἃ μάλιστα θνατῶν 
πολύστροφον γνώμαν κυβερνᾷ (τ. 214. 

(ἔλπομαι, -εαι, -εταῖ; ἱπιρί. 

ἕλπετο ςοπὶ.) ἐχρεῦί, ἱπιαρῖπε ἃ. αὖ. 

νῦν δ’ ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν τέλος 

Ο. 18. 104. Ῥ. ο. δοτ. ἱπέ. ἔλπομαι 

μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ ὡσείτ᾽ ἀγῶνος βα- 

λεῖν ἔξω Ρ. 1. 44. ἔλπετο δ᾽ (Ξ.. αὐτὸν) 
οὐκέτι οἱ κεῖνόν γε πράξασθαι πόνον 

(θεῖς. ἤλπετο οοἀά.) Ῥ. 4. 248, τὰ δ᾽ 

αὐτὸς ἀντιτύχῃ, | ἕλπεταί τις ἕκαστος 

ἐξοχώτατα φάσθαι Ν. 4. 92. ἕλπομαι 
μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν Ν. 6. 2θ. 
ἐγὼ δὲ πλέον’ ἕλπομαι λόγον ᾿Οδυσσέος 
ἣ πάθαν διὰ τὸν ἀδυετῆ γενέσθ᾽ “Ὅμηρον 

Ν. 1. 21. ς. α. ίυϊ. ἰηΐ. ἔλπομαι 

δ᾽ --- τὸν ἹἹπποκλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν 

ἀοιδαῖς ἕκατι στεφάνων θαητὸν ἐν ἅλιξι 

θησέμεν Ρ. 10. 658. ἃ. ο. Ῥτεβ. ἰηΐ. 

εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται {τι} λαϑέμεν 

ἕρδων (λελαθέμεν Μοτηπιβεπ: (τι) Μυ- 



Ἕλωρος 

δυσγυϑ: {κεὲ) Τυτγη) Ο. 1. θ4. τί ἕλπεαι 
σοφίαν ἔμμεν; (Βετρί: εἶναι ϑίοθαςευϑ, 

οπι. (ΟἸοπι. ΑἸεχ.: δαί ἀο γοῖε ἱηιαρίηα 

δορλὲα ἰο δ6) ἔτ. 61. ς. ς. ἱπΐ. Ῥτεβ. ἡ ἃ 

κε. ἔτι γλυκυτέραν κεν ἔλπομαι -“--- 
κλείζειν (κλείξειν Π, ν. 1. ἱπ οοαά,: 80. 

ὁδὸν λόγων) Ο. 1. 109, ςἕ. Τυτγη αὲ 

Ο. 1. θ4. 

“Ἕλωρος] ἃ τίνος ἱῃ ϑιςοῖϊγ. βαθυκρήμ- 

νοισι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀκταῖς Ελώρον ἔνθ᾽ ᾿Αρείας 
πόρον ἄνθρωποι καλέοισι (περὶ τοῦτον 
τὸν ποταμὸν συνέστη “Ιπποκράτει τῷ 

Γελώων τυράννῳ πρὸς Συρακοσίους πό- 
λεμος. Σ.) Ν, 9. 40. 

ἐμβαίνω) «4. ἐνεαά ἐπ, [οοω ὠροη ς. ἀαῖ,, 
τηεῖ. τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβᾶκεν ἴχνεσιν 

πατρὸς ᾿Ολυμπιονίκα δὶς ἐν πολεμαδόκοις 

"Ἄρεος ὅπλοις Ῥ. 10. 12. Ῥ». 2ο]ϊοιν αΓ- 

ἐεν, εὐηδανγὰ πῤοὸπ ο. ἀδξ., πιοῖ., ἀλλ᾽ 

ἔμπαν μεγαλανορίαις ἐμβαίνομεν, ἔργα τε 
“πολλὰ μενοινῶντες Ν. 11. 44, 

ἐμβάλλω] (ἐμβάλλων: ἱτιρν. ἔμβαλλε: δος. 

ἐνέβαλε, ἐν --- ἔβαλεν, ἔμβαλον; ἐμβαλεῖν.) 
1. ἔγδῃβ. ἃ. οσαδί ἩΡΟΗ ο. ἂς. ἃ ἀδὶ. 

ἄγαλμ᾽ ᾿Αἰδα, ξεστὸν πέτρον, ἔμβαλον 
στέρνῳ Πολυδεύκεος Ν. 10. 68. Ῥ. 

ῥίμιρε ἱπίο ς. δος. ἃ ἀαῖ. ἐμβάλλων 
τ’ ἐριπλεύρῳ φυᾷ κέντρον αἰανὲς Ῥ. 4. 

2838. ς. ἐμ πίοι πολλὰ δ᾽ ἕλκε ἔμ- 
βαλλε, νωμῶν τραχὺ ῥόπαλον ἐς. 111. 2. 

ἃ. ἐριρίαπε ἵἴπ ς. δοο. ἃ ἀαῖ., τιεῖ. 

ἐν δ᾽ ἀρετὰν ἔβαλεν καὶ χάρματ᾽ ἀνθρώποι- 

σι προμαϑέος αἰδώς Ο. 7. 44. ς. 

εαϑί Ἡῤοη τηοῖ., οὔεν ἐο εἰ δὲ τύχῃ τις 

ἕρδων, μελίφρον᾽ αἰτίαν ῥοαῖσι Μοισᾶν 

ἐνέβαλε (Βεπεάϊοξυβ: ἔβαλε οοἀά.) Ν. 7. 

12. 
2. ἰπίγβηϑβ., ς, ἀδῖ., ἃ. αἰ αεὰ ἁλίαι- 
σιν πρύμναις Τήλεφος ἔμβαλεν Ο. 9. 78. 

Ὁ. εἰ οπεδείΓἰο ο. ἄΔλῖι. κάρυξε δ᾽ 
αὐτοῖς ἐμβαλεῖν κώπαισι Ῥ. 4. 201. 

ἐμβἄσϊλεύω] γείρνι οὐεν ς. ἀδὲ. Μολοσ- 
σίᾳ δ᾽ ἐμβασίλευεν ὀλίγον χρόνον (β8ς. 

Νεοπτόλεμος) Ν. 7. 88. 
ἔμβολον] α. γαηι οἱ 8 53"ὲρ. ἐπεὶ δ’ 

ἐμβόλον κρέμασαν ἀγκύρας ὕπερθεν Ῥ. 4. 

191. Ῥ. 7ογεϊαπὰ ᾿Ασίας εὐρνυχόρον 
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τρίπολιν νᾶσον πέλας ἐμβόλῳ ναίοντας 

ἷἱ. 6. Κποάο9, δοίης τς ὑγο)οςξηνς ςοαβε!ης 

οἵ Αϑβἰα Μίποσ Ο. 7. 19. ἔμβολον (ὁ Σ ΞΡ. 

85η5}}) ἔτ. θᾶ. ς. 

"Ἐμμενίδαι) ἃ εἶαπ οἱ ΑΚκτγαραβ, οἱαἰπιΐηρ 
ἀεβοεηΐῖ Ὠτουρῇ ῬΟΪγΠΟΙΚοΒ ἔσοτῃ Καάτηοϑβ. 

ν. τ. 119. ᾿Ἐμμενίδαις Θήρωνί τ’ 

Ο. 8. 88. ὀλβίοισιν ᾿Εμμενίδαις ποταμίᾳ 
τ᾽ ᾿Ακράγαντι καὶ μὰν Ξενοκράτει Ρ. 6. δ. 

ἐμός] (ἐμόν, «ὥν; «ἁ, «ἂς, «ἃ, «ἀν, -«ά, «ἄν, 

«αἷς; ὧν ποπι., ἃςς., -ὦν.)) νην, ΟἿΓ 

ΤΟίοσ Ὁ" ΠΟΙτΊΔΪΥ ἴο Ὀοϊζὰ Τἤοτυβ δῃὰ 

Ῥιπάας, Ὀυξ οσοδϑίοηδν ἴο ἴῃς οδογυ8 

ἃἴοπε Πα. 2. 29 Ἂς. 6., δῃά Δρρδγεην ἴο 

Ῥίπᾶας δοῃς Ρ. 8. 78, Ρ. 10. δ, ς. ας. 

ματρομάτωρ ἐμὰ Στυμφαλίς, εὐανθὴς Με- 
τώπα, πλάξιπττπον ἃ Θήβαν ἔτικτεν Ο. 6. 

84. ἐμῶν δ᾽ ὕμνων ἄεξ᾽ εὐτερπὲς ἄνθος Ο. 

6. 10ῦ. πόθι φρενὸς ἐμᾶς γέγραπται Ο. 10. 
8. ὁ μέλλων χρόνος ἐμὸν καταίσχυνε βαϑὺ 

χρέος Ο. 10. 8. ἀλλ’ ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν 
ἐθέλω Ματρί, τὰν κοῦραι παρ᾽ ἐμὸν πρό- 

θυρον σὺν Πανὶ μέλπονται θαμὰ σεμνὰν 

θεὸν ἐννύχιαι (ὅτι ἐγειτνία τῇ Πινδάρον 

οἰκήσει Μητρὸς θεῶν ἱερὸν καὶ Πανός, 
ὅπερ αὐτὸς ἱδρύσατο. Σ, Ὀυξ ν. Ετδηκεϊ, 

Ἡδγιεβ 1961, 392 ου Κα! ἰβέσαξοβϑ) Ῥ. 8. 
18. τὸν δ᾽ ἀμφέποντ᾽ αἰεὶ φρασὶν δαίμον᾽ 

ἀσκήσω κατ᾽ ἐμὰν θεραπεύων μαχανάν 

Ῥ. 8. 109. τὸ δ᾽ ἐμὸν γαρύει ἀπὸ Σπάρτας 

ἐπήρατον κλέος (ἀπὸ τοῦ χοροῦ ἣ ἀπὸ 
τοῦ ποιητοῦ. Σ, Ὀυϊ ροβϑβίὶν ὉοίΏ. «ἔ. 

Ο. θ. 84) Ρ. ὅ. 72. ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ 
μαχανᾷ Ρ. 8. 84. ᾿Αλκμᾶνα στεφάνοισι 

βάλλω --- γείτων ὅτι μοι καὶ κτεάνων 

φύλαξ ἐμῶν ὑπάντασεν ἰόντι γᾶς ὀμφαλὸν 
παρ᾽ ἀοίδιμον (τείατεποθ ἀπκπονπ) Ρ. 8. 

δ8. ᾽Εφυραίων ὄπ᾽ ἀμφὶ Πηνειὸν γλνκεῖαν 
προχεόντων ἐμὰν Ῥ. 10. δ6. ἐμὰν ποιπ- 

νύων χάριν τόδ᾽ ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων 
Ῥ. 10. 64. θυμέ, τίνα πρὸς ἀλλοδαπὰν 
ἄκραν ἐμὸν πλόον παραμείβεαι; Ν. 8. 27. 
κεῖνος ἀμφ’ ᾿Αχέροντι ναιετάων ἐμὰν 

γλῶσσαν εὑρέτω κελαδῆτιν Ν. 4. 86. 

Αἰακὸν --- ἐμᾷ μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ 

πάτρᾳ (ἐᾷ Ἠεγηλαπη: ᾿Παυο βεῆϑὺυ Αδδουβ 
ΤὈοθαποτυπι πολίαρχος ἀϊςὶ ροϊυοτε 
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ἱξποζατηυβ.᾽" Ῥυςςξ: οἴ. ν, 01 ξεῖνός εἰμι) 

Ν, 7. 88. τὸ δ᾽ ἐμὸν οὔ ποτε φάσει κέαρ 
Ν. 7. 102. ναὶ μὰ γὰρ ὅρκον, ἐμὰν δό- 

ξαν --- κάλλιον ἂν δηριώντων ἐνόστησ᾽ 

ἀντιπάλων (κατὰ τὴν ἐμὴν δόκησιν. Σ.) 

Ν. 11. 24. μᾶτερ ἐμά, --- χρύσασπι Θήβα 
1. 1. 1. ταῦτα, Νικάσιπο᾽, ἀπόνειμον, 

ὅταν ξεῖνον ἐμὸν ἠθαῖον ἔλθῃς ἱ. ε. το 

ΤὨγαβυθουος οἱ Ακταραθ 1. 2. 48. τὸ 
δ᾽ ἐμόν, οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων 
γεύεται 1. δ. 19. ματρὸς δὲ ματέρ᾽ ἐμᾶς 

ἔτεκον ἔμπαν 8 σπογυβ οἱ Αθἀοτίξδηβ εἰπῇ 
οἱ τποῖς Του παϊηρ οἰἴγ Τεοβ Πα. 2. 29. 

ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀλέξων τεοῖσιν 
ἐμαῖς τε τιμαῖς Πα. 6. 11. Ἱὲμὸν τί Πα. 10. 

17. νας ἐμᾶς διψῶντ᾽ αἱ Παρθ. 2. 10. 

μελισσοτεύκτων κηρίων ἐμὰ γλυκερώτερος 
ὀμφά τ. 162. ὥνασσ’ ᾿Αλάϑεια, μὴ 

πταίσῃς ἐμὰν σύνθεσιν τραχεῖ ποτὶ ψεύδει 

ἔτ, 206. 8. ἴῃ ἀΐτεςξ βροοςῖ, ᾿“᾿ποθέω στρα- 

τιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς Ο. 6. 16. “ἀρχαίαν 

κομίζων πατρὸς ἐμοῦ --- τιμάν'" Ῥ. Ἅ4. 

100. “εἴ ποτ᾽ ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ πάτερ, θυμῷ 

θέλων ἀρᾶν ἄκουσας1. 6. 42. “τὸ μὲν 

ἐμόν, Πηλέι γέρας θεόμορον ὁπάσσαι 
γάμον Αἰακίδα᾽" (τοῦτο ἰσοδυναμεῖ τῷ 

κατὰ ἐμὲ ἣ κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην. Σ.) 
Ι. 8. 38. “ἐμὰν ματέρα λιπόντες καὶ ὅλον 

οἶκον᾽' Πα. 4. 44. 

ἐμπάγνυμι,] [π ἰπ ἐνέπαξαν ἕλκος ὀδυναρὸν 

ἐᾷ πρόσϑε καρδίᾳ Ρ. 2. 91. 

ἔμπᾶλιν] ρτερ. ο. ροη., οῤῥΡοΞίε, σοπίγαν ἴο 

πολλὰ δ᾽ ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν, 

ἔμπαλιν μὲν τέρψιος Ο. 12. 11. ἀλλ᾽ ἔσται 
χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν᾽ ἀελπτίᾳ βαλὼν 

ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ δ᾽ οὔπω 

Ῥ. 12. 82. 
ἕμπᾶν, ἔμπᾶς, ἔμπᾶ)] "δυενιλείεςς 650. δἰΐζοῦ 

παρ. τὸν μὲν οὐ γίνωσκον ὀπιζομένων 

δ᾽ ἔμπας τις εἶπεν Ῥ. 4. 86. ἴνξεν δ᾽ ἀφωνήτῳ 
περ ἔμπας ἄχει (καίπερ τοιούτῳ ἄχει 
πληγείς, καθ᾽ ὃ οὐκ ἄν τις φωνὴν ἀφείη, 

ἀλλ᾽ ἐκσταίη, ὅμως ἀνεβόησε. Σ ραγδρἢτ.) 

ΡῬ. 4. 287. πόνων δ᾽ οὔ τις ἀπόκλαρός 

ἐστιν οὔτ᾽ ἔσεται. ὁ Βάττου δ᾽ ἕπεται 

παλαιὸς ὄλβος ἔμπαν τὰ καὶ τὰ νέμων 

(Ὀυῖ Σ οχρ δίῃ ὁμοίως, ἴῃ 6484] ῥσγοροτγ- 
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εἰοη8) Ῥ. ὅ. δὅ. ἔμπα, καῖπερ ἔχει βαθεῖα 

ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν᾽ ἐπιβουλίᾳ 
Ν. 4. 8306. ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἢ 

μέγαν νόον ἤτοι φύσιν ἀθανάτοις Ν. 6. 4. 
"ἀλλ᾽ ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν παρ- 

δίδωμ᾽" Ν, 10. 82. σαφὲς οὐχ ἕπεται 

τέκμαρ. ἀλλ᾽ ἔμταν μεγαλανορίαις ἐμβαίνο- 

μὲν Ν. 11. 44. νεόπολίς εἶμι. ματρὸς δὲ 

ματέρ᾽ ἐμᾷς ἕτεκον ἔμπαν πολεμίῳ πυρὶ 
πλαγεῖσαν Πα. 2. 39. 

ἐμπεδόμοχϑος)] οἵ μποπάΐηρ ῥα’ ἀπά- 
λαμον βίον τοῦτον ἐμπεδόμοχθον (5ς. οὗ 

Ὑαπίδίοϑ) Ο. 1. 89. 

ἔμπεδον] οοηςίαη εν ὧν θαλίαις ἔμπεδον 
εὐφαμίαις τε μάλιστ᾽ ᾿Απόλλων χαίρει 

Ῥ. 10. 84. ἑορταὶ ἔμπεδοίν (ϑῃρ». 1.ΟὈ6}.} 

Θρ. 4. 1ὅ. 

ἔμπεδος] εοηςίαη!, ἰαοίἑηρ λυγρόν τ’ ἕρα- 

νον Πολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ’ ἔμπεδον 

δουλοσύναν ΡῬ. 12. 14. οὐκ ἔχω εἰπεῖν τίν! 

τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον ὥρεξε ρΡτ. 
Ν. 1. 67. μή μοι μέγας ἕρπων κάμοι 

ἐξοπίσω χρόνος ἔμπεδος (Ρτοϊερς ς. 
ἕρπων) Πα. 2. 27. “λίαν μοι [δέο]ς ἔμπεδον 

εἴη κεν᾽" ρσ. Πα. 4. 49. 

ἐμπεδοσϑενής} ςἰεαάαεέ απὰ ΞἰγοῊ εἰ 
γάρ σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις 

ἧβᾳ λιπαρῷ τε γήραι διαπλέκοις εὐδαίμον᾽ 
ἐόντα Ν. 7. 98. 

ἐμπείρων] ἐχῥενίεπεεά γλυκὺ δὲ πόλεμος 
ἀπείροσιν, ἐμπείρων δέ τις ταρβεῖ προσ- 

ἰοντά νιν (πεπειραμένων Ἐππϑίαιἢ.) ἔτ. 

110. 

ἐμπιπίσκω] ρίυε ἰο ἀνίπὰ 
κραμέν᾽ ἐν αἵματι τ. 111. 1. 

ἐμπίτνω] (ἐμπίπτων: δοτ. ἔμπετες, ἔμπεσε; 

ἐμπεσεῖν.) 8. [αἱ μβοη ο. αι. τέτρα- 
σι δ᾽ ἔμπετες ὑψόθεν σωμάτεσσι οὐ ἃ 

ὙΤΟΘΈΙογ Ῥ. 8, 81. βαρὺ δέ σφιν ᾿Αχιλεὺς 

ἔμπεσε, χαμαὶ καταβαὶς ἀφ᾽ ἁρμάτων 
(Ηδγιααπη: ἔμπεσ᾽ ᾿Αχιλεὺς οοἀἀ.) Ν. 6. 

581. Ὁ. αἰαοῖλ (νἰϊὰ 'νογά5) εἰ δέ 

τις ἔνδον νέμει πλοῦτον κρνφαῖον, ἄλλοισι 
δ᾽ ἐμπίπττων γελᾷ (ἐμπίτνων ςοπὶ. 5 ῃγ., 

“πάτὰ πίπτω ποη εϑὲ ἂρυὰ Ρ.᾽} 1. 1. 

08. ς. ἐρῆ μβοη, ἱ. 6. δὲ ἐχροξεὰ Ιο 

Ἱἐνέπῖσε κε- 
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ς. ἀαὶ. αἴθωνι πρὶν ἁλίῳ γνῖον ἐμπε- 
σεῖν Ν, Ἴ. 7. 

ἐμπνέω) δίσιυ μον αΌ5. οὐδέ ποτε ξενίαν 
οὖρος ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ᾽ ἰστίον ἀμφὶ 

τράπεζαν 1. 2. 40. τηεῖ., ς. ἀδί. ἃ δος. 
πατρὶ δὲ πατρὸς ἐνέπνευσεν μένος (8βα. 

ΑἸαποάοῃ, ὉΥ δὲβ νἱοϊοτίε5) Ο. 8. 70. 

ἐμπολά] νπεγολανἀϊε τόδε μὲν κατὰ 
Φοίνισσαν ἐμπολὰν μέλος ὑπὲρ πολιᾶς 

ἁλὸς πέμπεται Ῥ. 2. 67. 

ἔμπρακτος, “ον] ῥγαείέεαδίε, ῥοσοίδίς (ςἴ. 
Ἑοτβϑιηδη, 111{., ϑιγδυαθοσρ, ΟἸκ. Ῥγεῖχ 

Θιυάϊς8, 11811) τὰν δ’ ἔμπρακτον ἄντ- 
λει μαχανάν Ρ. 8. θ2. 

ἐμπρέπω] ὃ ἀϊειηρωλεὰ τὰ δὲ καὶ 
ἀνδράσιν ἐμπρέπει (5ς. Αἴγινα) Ῥ. 8. 28. 

ἔμπῦρα] (τά) δειγηέ βασνί  ίεδ5 Οὐλυμ- 

πία --- ἵνα μάντιες ἄνδρες ἐμπύροις τεκ- 

μαιρόμενοι παραπειρῶνται Διὸς ἀργικε- 

ραύνον Ο. 8. 8. αὔξομεν ἔμπυρα χαλκοα- 
ρᾶν ὀκτὼ θανόντων, τοὺς Μεγάρα τέκε 
οἱ (-- Ἡρακλεῖ) 1. 4. 68. 

ἐμφᾶνής) »":απίγεδι ἵστασιν ἄλγος ἐμ- 

φανές (Ξο. οἱ ἄγαν ἐν πόλεσι φιλοτιμώ- 
μενοι) ἔτ. 210. 

ἐμφλέγω) ἐρᾷ τ ἐν δ᾽ ἕσπερον ἔ- 
φλεξεν εὐώπιδος σελάνας ἐρατὸν φάος Ο. 

10. 714. 
ἔμφρων) τεπείδὶς ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι 

μαθεῖν Πατρόκλου βιατὰν νόον Ο. 9. 724. 
ἐμφῳφῦὕής} ἐνδονν τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ 

αἴθων ἀλώπηξ οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες διαλ- 

λάξαιντο ἦθος Ο. 11. 19. 

ἐμφύλιος) οἵ οπο'5 οὐη ἀπ ἧρως ὅτι 
ἐμφύλιον αἷμα πρώτιστος --- ἐπέμειξε 

θνατοῖς ἱ. 6. Ιχίοπ, ὉΥ ἐῃς ταυτάος οὗ 

Ἠΐθ ἐαίπος ἱπ αν, Πλείοπθυβ Ῥ. 2. 82, 
ἐν] (ῃ ογαϑβίβ κἀν ἴ. 4. 38, 1. θ. 69 ςοπὶ., Ὀπὲ 

καὶ ἐν Ρ, 9. 40: τερεδίεὰ 18 εἰπηο8 Ο. 2. 
48, Ο. 6. δὅ, 1. δ. 80 εἴο.: 10110ν708 που 
Βονετηοὰ 7 πι|ε8 Ο. 18, 44, Ρ. 9. 69, 

Παρθ. 2. 7, εἴς.: βονογηβ ΟἿ ἴδα 86- 

ςομὰ οὐ ἔννο πουῃβ Ῥ. 4. 180, Ο. 7. 12: 
ἑνί Ῥ. 6. 18, Θρ. 7. 3, τ. 168: )οἰπεά ψἱτὰ 

ἐπὶ Ν. ὅ. 2, παρά Ν. 9. 834.) 
Α. Ῥσζορ. ο. ἀδέ. 1. οἱ ἰἰπιε. ἃ. οἵ 

Ῥοΐπε οἱ τπιδ, ἐπ, αἱ, ὁ δεῖ σάμερον 

ἐν 

ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳ Ο. 6. 28. κυρίῳ δ᾽ ἐν μηνὶ 
πέμποισ᾽ ἀμφιπόλους Ο. 6. 832. νῦν ἐν καὶ 

τελευτᾷ Ο. 7. 26. [κἀν (Μοβοξ.: ἐν καὶ 
«ςοἀὐὰά. νυΐϊρο: καὶ οοὐ. υπ08) Ῥ. 1. 36) 

ἀλλ᾽ ἐν ἕκτᾳ (8.. ἀμέρᾳ) Ῥ. 4. 182. τὰν 
πολυξέναν ἐν ἱερομηνίᾳ Νεμεάδι ἵκεο 

Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν Ν. 8. 2. νιν 

ἐρειδόμενον ναναγίαις ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς 

ἐν κρυοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳ 1. 1. 87. 
τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλο- 
μένα συνεχὲς παννυχίζει 1. 4. θὅ. “ἐν 

διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις ἐρατὸν λύοι κεν 

χαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωι παρθενίας" 1. 8. 44. ἐν 

ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ Πα. 6. δ. ἀγῶνα 

Λοξίᾳ καταβάντ᾽ εὐρὺν ἐν θεῶν ξενίᾳ 
Πᾳα.0. 61. τῷδ᾽ ἐν ἄματι τερπνῷ Πα. 16. 1. 

Ὑμέναιον, ὃν ἐν γάμοισι χροιζόμενον 
[Μοῖρα] σύμπρωτον λάβεν (Λνείϊοκοτ: ἐρ- 

γάμοισι οοἀ.) Θρ. 8. 7. “ἦν διακρῖναι 

ἰδόντ᾽ (οὐ) πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος" 
{-. 108. 6. Ὀ. ἀμνγέηρ, υἱέλέπ, ἐπ 16 

ἐοιεγϑα οὗ ἐν ἁμέρᾳ Ο. 1. 6. ἐν παντὶ 
χρόνῳ Ο. 0. 86. ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ Ο. θ. 

100. ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνον Ο. 7. 94. ἐν 
μικρῷ --- χρόνῳ Ο. 12. 12, ἐν δρφ- 

ναῖσι Ρ. 1. 238. ἐν δ᾽ αὖτε χρόνῳ Ρ. 83. 
96. ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ Ῥ. 4. 127. ἀθρόαις 

πέντε --- νύκτεσσιν ἕν θ᾽ ἁμέραις Ρ. 4. 180. 

[ἐν---κκχρόνῳ (Ομδετ5: ἄν ςοἀά.) 4. 368) ἐν 

δὲ χρόνῳ Ρ. 4. 291, Ῥ,. 8. 16. ἐν δ᾽ ὀλίγῳ 
βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται Ῥ. 8. 92. 

τάκ --- ἐν μόναις ὠδῖσιν ᾿Αλκμήνα διδύμων 

κρατησίμαχον σϑένος νἱῶν Ῥ 9. 86. 

ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις 
Ῥ. 10. 18. ἐν περισθενεῖ μαλαχθεὶς παγ- 

κρατίον στόλῳ Ν. 8. 16. ἐν δὲ πείρᾳ τέλος 
διαφαίνεται ὧν τις ἐξοχώτερος γένηται 
Ν, 8. τὸ. ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν 
Ν. 4. 34. ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ 
γλυκεῖα ἔργῳ Ν. 7. δ2. ἦ τιν᾽ ἄγλωσσον 
μὲν ἦτορ δ᾽ ἄλκιμον, λάθα κατέχειἐν λυγρῷ 
νείκει (Ἡοττπδηπ α Σ: κατέχει τε, κατέχειν 
ςοἀὐὰ.) Ν. 8. 2ὅ. ἐν πολυφθόροις ἁμέραις 
(Βοδοκῃ: πολυφθόροις ἐν ςοἀά.) Ν. 8. 831. 

χαίρω δὲ πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον 
[είς Ν. 8. 49. ςοἀ ἀ.) ἐν πολέμῳ Ν. 9.860. ἐν ἁλι- 

κίᾳ πρώτᾳ Ν.9.42. ἐν τελεταῖς δὶς ̓ Αθαναίων 
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μιν ὀμφαὶ κώμασαν Ν. 10. 84. φθιμένον -- 

Κάστορος ἐν πολέμῳ Ν. 10. 69. “παῦροι 
δ᾽ ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν καμάτον μετα- 
λαμβάνειν Ν. 10. 18. ἐν δὲ χειμῶνι 

πλέων 1. 2. 42. ἀλλ᾽ ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ 1. 4. 
10. ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ !. 4. 80. τόλμᾳ γὰρ 
εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν 
πόνῳ 1. 4. 41. καὶ νῦν ἐν ΓΑρει μαρτυρήσαι 

κεν πόλις Αἴαντος ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν 
πολυφθόρῳ Σαλαμὶς Διὸς ὄμβρῳ (013) 
Ι. δ. 48--9. “Αἴαντα, λαῶν ἐν πόνοις 
ἔκπαγλον ᾿Ενναλίον" 1. 6. 64. ἐν χρόνῳ 

δ᾽ ἔγεντ᾽ ᾿Απόλλων τ. 8380 -- (τ, 147 
ϑοῦσγ. ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτό- 

μενον Πα. 9. 8. Ἰβαρβιτίξαι θυμὸν ἀμβλὺν 
ὄντα καὶ φωνὰν ἐν οἴνῳ τ. 1244. ἐν 
δείπνοισι Λυδῶν ψαλμὸν ἀντίφθογγον 

ὑψηλᾶς ἀκούων πακτίδος τ. 126. ὃ. 
μηδ᾽ ἀμαύρου τέρψιν ἐν βίῳ ἔτ. 126. 1. 
ἀτὰρ εὑδόντεσσιν ἐν πολλοῖς ὀνείροις 
δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε 

κρίσιν (τ. 181 Ὁ. 8. πενταετηρὶς ἑορτάὰ --- ἐν 
ᾧ πρῶτον εὐνάσθην ἔς. 1938. ς. ἐπ 
{δε Φβαεδ ο΄ πολλῶν πείρατα συντα- 

νύσαις ἐν βραχεῖ Ρ. 1. 82. βάματι δ᾽ ἐν 
πρώτῳ κιχὼν παῖδ᾽ Ρ. 8. 438. τὸν ᾿Αργείων 
τρόπον εἰρήσεταί πον κἀν βραχίστοις 
(ἤσγῃς: που κέν, πα κ' ἐν οοὐά.) 1. θ. 

689. ἅ. ῥῆναξες τὸν ἅπαντα χρόνον 

ἐν σχερῷ ἡσυχίαν καμάτων μεγάλων 
ποινὰν λαχόντ᾽ (ἐν οπι. οοὐά.: βΒυρρΡ. 

Ἠεοτγπιδηῃ: ἐνσχερώ Ὀἰηάοτέ: ἐπ α ἐπ, μη- 

ἐπίεγγωριεάϊγ) Ν. 1. 69. ἐν σχερῷ δ’ οὔτ᾽ ὧν 

μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι (ἐνσχερὼ 
Ἠεγνπο) Ν. 11. 39. ἑκατόμπεδοι ἐν σχερῷ 

κέλευθοι (ἐνσχερὼ Ἐτ. Ῥοτίαϑ ἱ. 6. 100 ἔδεε 
Ὁτοαὰ νηἡϊπουξ ἱπίογγαρτίοη) 1. 6. 22, 

ὥστ᾽ ἐν τάχει --- τινὰ Νηρείδων πράξειν 
ἄκοιτιν “οοη Ν. ὅ. 88. [ἀλλ᾽ ἐν ἀμείβοντι 
(Μυϑυτ. : ἐναμείβοντι ςοἀά.) Ν. 11. 42. 

2. οἱ ρ]αος. ἃ. ἐν --- Πέλοπος ἀποικίᾳ. 

Ο. 1. 24. ἐν βάσσαις Κρονίον Πέλοπος 
Ο. 3. 28. ἐν Πίσᾳ Ο. ὁ. δ. ἐν ᾽᾿Ολυμ- 
πίᾳ Ο. 6. 26. ἐν ᾿Ολυμπιάδι Ο. 10. 
16. ἐν Πίσᾳ Ο. 10. 48 ἐν '᾿Ολυμ- 
πίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις 

ἕν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις Ῥ. 9. 

ἐν 

101. ἐν δὲ Πυθῶνι Ο. 2. 839. ἐν Δελφοῖ- 
σιν Ο. 18. 48. Πυθιάδος δ᾽ ἐν δρόμῳ Ρ, 1. 

82. ἐν δ᾽ ἄρα μηλοδόκῳ Πυθῶνι Ρ. 8. 21. 

ἐν πολυχρύσῳ ᾿Απολλωνίᾳ τετείχισται 
νάπᾳ Ρ. 6. 8. Κρισαίαις ἑνὶ πττυχαῖς Ρ. 6. 

18. Πυθῶνος ἐν γνάλοις Ρ. 8. 68. ἐν 

Πυθιάδι Ῥ. 8. 84. ἐν Πυθῶνι --- ἀγαθέᾳ 
Ρ, 9. 11. ἀγῶνί τε Κίρρας, ἐν τῷ Θρασυ- 
δᾷος ἔμνασεν Ῥ. 11. 18. ἐν ἀφνεαῖς ἀρού- 
ραισι Πυλάδα νικῶν Ῥ. 11. 16. Καφισίδος 

ἐν τεμένει Ῥ. 12. 27. ἐν Πυθίοισί τε νικᾶν 
Ν. ἃ. 9. ἐν ἀγαθέᾳ --- Πυθῶνι Ν. 6. 84. ἐν 
Πυθίοισι δὲ δαπέδοις κεῖται Ν. 7. 84. ἐν 

Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ ᾿Ολυμπίᾳ ἀέθλων 

Ν, 11. 28, ἐν Κρίσᾳ ;. 2. 18. χόρτοις 

ἐν λέοντος Ο. 18. 44. Νεμεαίον ἐν πολυυμ- 
νήτῳ Διὸς ἄλσει Ν. 2. δ. ἐν Νεμέᾳ Ν. ὦ. 

28. ἐν βαϑυπεδίῳ Νεμέᾳ Ν, 8. 18. κοίλᾳ 
λέοντος ἐν βαθυστέρνονυ νάπᾳ 1. 3. 12. ἐν 

Νεμέᾳ 1. 0. 8. ᾿θηρός, ὃν πάμπρωτον 

ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ ἐν Νεμέᾳ" 1. 6. 48. 

κλεινᾷ τ ἐν ᾿Ισϑμῷ Ο. 7. 81. ἐν Κορίνθον 
πύλαις Ο. 9. 86. ἐν ᾿Ισθμιάδεσσιν Ο. 18. 83. 

ἐν δ᾽ ἀμφιάλοισι Ποτειδᾶνος τεθμοῖσιν Ο. 

18. 40. ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς Ν. 2. 21. 
᾽Ορσοτριαίνα --- ἐν ἀγῶνι βαρυκτύπον 

Ν. 4. 87. ἐν ἀμφικτιόνων ταυροφόνῳ 

τριετηρίδι Ν. 6. 89. τρὶς μὲν᾽ ἐν πόντοιο 

πύλαισι λαχών Ν. 10. 217. Κορίνθον τ᾽ ἐν 

μυχοῖς Ν. 10. 42. ἐν βάσσαισιν ᾿Ισθμοῦ 

Ι. 8. 11. ἐν ᾿Ισθμῷ διπλόα θάλλοισ'ἀρετά 
Ἑ, ὅδ. 17. εἴ. (Κόρινθον) ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία 
ναίει Ο. 18. 6. ἐν ἄστει Πειράνας Ο. 18. 61. 

ἐν Θήβαισι Ο. 6. 16. τά τ᾽ ἐν ̓ Αρκαδίᾳ 
ἔργα καὶ Θήβαις Ο. 7. 84. ἐν Θήβαις Ο. 18. 

107. ἐν ἑπταπύλοις --- Θήβαις Ρ. 8. 90, 

Ρ. 8. 89. “ἐν Κάδμον πύλαις" Ῥ. 8. 47. 

Θήβαις τ’ ἐν ἑπταπύλοις Ν. 4. 19. ἐν 

Θήβαις Ν. 10. 8. ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι 

φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις 
᾿πποσόας ᾿Ιόλαος γέρας ἔχει, Περσεὺς 

δ᾽ ἐν ἔΑργει 1. 5. 80---8. ἐν ἑπταπύλοισι 

Θήβαις 1. 8. 16. ἐὴὶν ἑπταπύλοισι -ἰ 

(3Ξς. Θήβαις) ἔτ. 163. 47. κρανααῖς ἐν 
᾿Αθάναις Ο. 7. 82. ἐν ᾿Αθάναις Ο. 9. 88. 
κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναισι Ο. 18. 88, Ν, 8. 11. 

ταῖς λιπαραῖς ἐν ᾿Αθάναις 1. 2. 20. ἅ τε 
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κἀν γουνοῖς ᾿Αθανᾶν ἅρμα καρύξαισα 

νικᾶν ἕν τ᾽ ᾿Αδραστείοις ἀέθλοις (Βοεοκῃ: 

κεῖν, κὴν οοὐά.) 1. 4. 2ὅ. ἐν ταῖς ἱεραῖς 

᾿Αθάναις οἰχνεῖτε ἐγ. 76. 4. ἐν --- Σικελίᾳ 

Ο. 1. 12. ἐν "Ἄργει Ο. 7. 88. ἐν Μεγάροισιν 
Ο. 2. 86. ἐν Μαραθῶνι Ο. 9. 89. ἐν Σπάρτᾳ 
Ρ. 1. 71. ἐν Φθίᾳ Ρ. 8. 101. “ἐν δὲ Νάξῳ" 
Ρ. 4. 88. Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ 
ζαθέᾳ Πύλῳ Ῥ. δ. 70. ἐν Μεγάροις (ἐν 
860]. ὈγΖ.) Ῥ. 8. 78. ἐν "Ἄργει Ῥ, 9. 112. 
τῶν δ᾽ ἐν ̓ Ἑλλάδι τερπνῶν Ῥ. 10. 19. 
κλυταῖς ἐν ᾿Αμύκλαις Ρ. 11. 832. ἄειδ᾽ ἐν 

Παλίῳ (Ραυν: ἀείδει Παλίῳ «ςοἀάὰ.,) Ν. ὅ. 
22. ἐν Τροίᾳ Ν. 2. 14. ποντίᾳ ἕν ποτε 
Κύπρῳ Ν. 8. 18, ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳα Ι. 1. 8. 

ἐν Φυλάκᾳ 1.1. 69. ἀλλ᾽ ἐν Οἰνώνᾳ 1. δ. 834. 
ἐν ᾿Επιδαύρῳ 1. 8. 68. )ν ἐν Ἄργει μεγάλῳ[ 

Δ. 1. ἡ. ἐν ᾿Αρίμοις ποτέ ἔτ. 98. ἐν ἀιόνεσσιν 
᾿᾽Ογχηίστοῦ ---ΞἸ --- ἔν τε Πίσᾳ Παρθ. 

ἢ, 46--9ϑ. ἐν δ᾽ ἄρα καὶ Τενέδῳ ἔτ. 128. 18. 
Μαιναλίαισιν ἐν δειραῖς Ο. 9. δ. ἐν 

Παλίου σφυροῖς Ῥ, 2, 48. “Διὸς ἐν Ἄμμω- 

νος θεμέθλοις᾽" Ῥ. 4. 16. “Τριτωνίδος ἐν 
προχοαῖς λίμνας" Ρ. 4. 20. "Ἄπολλον, τεᾷ, 

Καρνήϊι᾽, ἐν δαιτὶ Ρ. δ. 80. ἐν μυχοῖσι 
Πιερίδων Ρ. 6. 49. μυχῷ τ’ ἐν Μαραθῶνος 
Ῥ, 8. 79. Πίνδου κλεεναῖς ἐν πτυχαῖς Ρ. 9. 

18. Αἰγίνᾳ τε γὰρ --- Νίσον τ᾽ ἐν λόφῳ 
Ῥ, 9. 91. τελεταῖς ὡρίαις ἐν Παλλάδος 

Ρ. 9. 98. ἐν πεδίῳ Φλέγρας Ν. 1. 67. 
Νίσον τ᾽ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ Ν. δ. 4θ. ἐν 

γνάλοις Θεράπνας Ν. 10. ὅθ. ζαθεᾶς 
Πάρου ἐν γνάλοις τ. 1404. 638 (872). ἐν 

Κόλχων δόμοις ἔτ. 172. 7. ἐν δρόμοισι 
Ο. 1. 21. ἐν δρόμοις Ο. 1. 94. ἐν 

ἀέθλοις ἐν μάχαις τε Ο. 2. 48--4. 

Αἴαν, τεόν τ᾽ ἐν δαιτί, ᾿Ιλιάδα, νικῶν 

ἐπεστεφάνωσε βωμόν Ο. 9. 112. ἱεροῖς ἐν 
ἀέθλοις Ο. 18. 1δ. νικαφόροις ἐν ἀέθλοις --- 

καὶ θοαῖς --- ἐν μάχαις Ῥ. 8. 26. ἕν τ’ 

ἀέθλοισιν ἀριστεύων Ν. 1]. 14. ἔν τ’ 

ἀέθλοισι Ι. 1. 18. ἔν τε γνυμνοῖσι σταδίοις --- 
ἕν τ’ ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις 
1.1. 23. ὠκυδινάτοις ἐν ἁμίλλαισι 1. δ. 6. 

ἕν τ’ ἀγωνίοις ἀέθλοισι Ι. δ. 7. Ἱὲν δαιτί τε 

παί Πα. 188. 21. ἐν οἴκῳ Ο. 6. 48. 
μεγαλοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοις Ρ. ῶ. 

ἐν 

88. ἐν θαλάμῳ Ρ. 8. 1]. τείχει --- ἐν 
ξυλίνῳ Ρ. 8. 38. “ἐν λέχεσιν᾽᾽ Ρ. 4. 681. 
"“πολυχρύσῳ ποτ᾽ ἐν δώματι᾽᾽ Ῥ. 4. δὅ8. 

ἄλλοις ---ἐν τείχεσιν᾽" Ρ.4.268."'ἐν δώμασι" 

Ρ. 4. 113. θαλάμῳ δὲ μίγεν ἐν πολυχρύσῳ 
Λιβύας Ρ. 9. 69. ἐν μεγάρῳ Ν. 1. 81. 

Φιλύρας ἐν δόμοις Ν. 8. 43. ἐν λέκτροις 

"Ακάστου Ν. ὅ. 80. ’᾿Αμφιτρύωνος ἐν 
θυρέτροις 1. 7. 0. ἐν μεγάροις Δ. 2. 8. 
ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ Ο. 2. δ8. ἐν Οὐλύμπῳ 
Ο. 18. 92. ἐν οὐρανῷ Ο. 14. 10. ἐν αἰνᾷ 
Ταρτάρῳ Ρ. 1. 16. χρνυσέαις ἐν ἕδραις 
Ρ. 8. 94. “δώμασιν ἐν χρυσέοις᾽" Ῥ. 9. 66. 

ὀλβίοις ἐν δώμασι Ν. 1. 71. “οὐρανοῦ ἐν 

χρυσέοις δόμοισιν᾽᾽ Ν. 10. 88. ἐν ᾽᾿Ολύμπῳ 

ἐγ. 88ς. ὅ. ἐν καὶ θαλάσσᾳ Ο. 2. 28. ἐν 
πελάγει Ο. 7. 80. ἁλμυροῖς δ᾽ ἐν βένθεσιν 

Ο. 7. 562. ἐν πόντῳ --- ἐν χέρσῳ τε Ο. 12. 

8---4. “ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς" Ῥ. 9, 

41. ἐν χέρσῳ Ν. 1. θ2. ἐν πελάγει Ν. 3. 28. 
ἐν δ᾽ Εὐξείνῳ πελάγει Ν. 4. 49. ἐν κονίᾳ 
χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ Ν, 9. 48. ἐν 

πόντῳ 1. δ. 6. ἐν πεδίῳ 1. 8. δ4. ἐν πόντῳ 
1.9. 1. πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσοιο πλούτον 

τ. 124, 06. ἀκύμονος ἐν πόντου πελάγει ἔτ. 

1400. 16. ἐν πόντῳ Ῥ. Οχγ. 2622, 18 δὰ 
ϑέτ. 840. ἐν ναυσὶ κοίλαις Ο. 6. 10. ἐν 

Μοισᾶν δίφρῳ Ο. 9. 81. ἐν ναυσὶν Ρ. 3. 68. 

ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ’ ἀκάτῳ Ν. δ. 2. ἐν 
ναυσὶν Ι. 6. 80. κελεύθῳ τ᾽ ἐν καθαρᾷ 
Ο. 6. 28. ἀλλ ἕν κέκρυτττο γὰρ σχοίνῳ 
βατιᾷ τ᾽ ἐν ἀπειρίτῳ (ν. κρύπτω) Ο. θ. δδ. 

πτολιπόρθοις ἐν μάχαις Ο. 8. 86. οὐλίῳ --- 

ἐν "Ἄρει Ο. 9. 76. ταύτᾳ δ᾽ ἐν πρωτογόνῳ 
τελετᾷ Ο. 10. 81. ἐν ἅπαντι κράτει Ο. 10. 
83. ἐν ἀλκᾷ Ο. 13. δ. οἷαις ἐν πολέμοισι 

μάχαις Ρ. 1. 47. ᾿Ιξίονα --- ἐν πτερόεντι 

τροχῷ παντᾷ κυλινδόμενον Ῥ. 2. 22. 
χρυσὸς ἐν χερσὶν φανεὶς Ρ. 8. 66. ἐν ὄρει 

Ρ. 8. 90 ἐν πολέμῳ Ρ. 8. 101. ἐν ἀργεννό- 
εντι μαστῷ Ρ. 4. 8. ἐν ἀγορᾷ Ρ. 4. 8ὅ. ἐν 

πρύμνᾳ Ρ. 4. 194. ἐν μέσσοις Ρ. 4. 321. ἐν 

ἀλλοδαπαῖς --- ἀρούραις Ρ. 4. 264. πειρῶντι 

δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος 
ὀρθός Ρ. 10. 67. χρὴ δ᾽ ἐν εὐθείαις ὁδοῖς 

στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ Ν. 1. 26. παρὰ 

πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν τ᾽ ἐν μάχαις 
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Ν. 9. 84. δρνὸς ἐν στελέχει ἡμένους ἱ. 6. 

ἡηεάε Ν. 10, 61. καὶ ξενίου Διὸς ἀσκεῖται 

θέμις αἰενάοις ἐν τραπέζαις Ν. 11. 8. 

πατρίδι --- ἐν ἃ καὶ τὸν ἀδείμαντον 
᾿Αλκμήνα τέκεν παῖδα 1. 1. 12. πατρωίαις 

ἐν ἀρούραις Πα. 6. 106. (ἐν) [{τεμέ]νει 
φίλῳ (βυρΡ. Ζεηποαοι) Πα. 6. 120. χρηστή- 

ριονί --- }ἐν ᾧ Τήνερον --- ἔτεκεν Πα. 9. 41. 
ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς (Αἀ ἃ. ΒοεοΚΆ: ἐν οἱ. 

οοὐἀ.) ἔτ, 122. 7. φοινικορόδοις δ᾽ ἐνὶ 
λειμώνεσσι (ςοηΐ. ΒοΟΟΚΗ: ἐν ςοά.) Θρ. 
1. 8. ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν 
ἄνδρες ἐγ. 210. Ὁ. αἱ, δείογε πιεῖ., 

τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος 
Ρ. 8. 82. μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι 
θέσθαι πιστόν (τουτέστι θεωρῆσαι Σ.) 
Ν. 8. 48. 
3. ἑη, εοηαίπεα ἐπ, φαγνοιἀεα ὃν 8. οὗ 

οἰος παρ, βίπιτῃ. χαλκέοισι δ᾽ ἐν ἔντεσι 
νικῶν δρόμον Ο. 4. 295. ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ 

πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ᾽ ἔχων Ο. 6. 8. 

“σπαργάνοις ἐν πορφυρέοις᾽" Ῥ. 4. 114. 
᾿Ολυμπιονίκα δὶς ἐν πολεμαδόκοις "Ἄρεος 

ὅπλοις Ρ. 10. 18. ἐπεὶ ἐν χαλκέοις ὅπλοις 

Τηλεβόας ἕναρεν Ν. 10. 14. τὸν μὲν ἐν 
ῥίνῳ λέοντος στάντα 1. 06. 87. εἴ. ὑφ’ 

ἅρμασιν ἵππος, ἐν δ᾽ ἀρότρῳ βοῦς (λαν- 
πέςεσά [ΟἹ] τ. 234. 2, Ὁ. οομαϊμεὰ 

μονόψαφον ἐν κολεῷ κατασχοῖσα ξίφος 
Ν. 10. 6. καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν “Ἥρας τὸν 

εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγέων ἕρκεσιν παμτοι- 
κίλοις Ν. 10. 86. ς. οὗ Ἰίσὰς. δπὰ 

ἀδυκηςββ. ἐν ὄρφνᾳ Ο. 1. 71. Ο. 18. 
10. ἐν σκότῳ Ο. 1. 838. ἐν καθαρῷ 
Ο. 10. 45. φάει δὲ --- ἐν καθαρῷ Ρ. 0. 14. 

σφόδρα δόξομεν δαίων ὑπέρτεροι ἐν φάει 
καταβαίνειν Ν. 4. 88. νεκρὸν ἵππον 

στυγέοισι λόγῳ κείμενον ἐν φάει, κρυφᾷ δὲ 
(Ηογηο: φασι ςοἠά.) ἐτ. 208. 2. πιοῖ,, 
ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν αἵματος 
πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται 1. ἡ. 27. 

ἃ. πιοῖ,, εἶδον γὰρ ἑκὰς ἐὼν τὰ 

πόλλ᾽ ἐν ἀμαχανίᾳ ψογερὸν ᾿Αρχίλοχον 

βαρυλόγοις ἔχθεσιν πιαινόμενον Ρ.2. δ4. 
ἔστι δ’ ἐν εὐτυχίᾳ πανδοξίας ἄκρον Ν.1.10. 
τὸν μονοκρήπιδα πάντως ἐν φυλακᾷ σχε 
θέμεν μεγάλᾳ Ρ. 4. 78. 

ἐν 

4, οἱ ἰςεϊίπρθ, ἐπουρῃίϑ. ἐν θυμῷ 

πιέσαις χόλον --- ὀξείᾳ μελέτᾳ Ο. 9. 87. 
ἀγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος εὖχος Ο. 10. θ8. 
εὐανθεῖ δ᾽ ἐν ὀργᾷ παρμένων Ρ. 1. 89. 

αὐτὰν ἐν φρασὶ καιομέναν Ῥ. 4. 219. 

ὄφρα --- ἐν φρασὶ πάξαιθ᾽, ὅπως σφίσι μὴ 
κοίρανος --- μόλοι Ν. 8. 62. 

5. απιοηΐῇ ἃ. ζώει μὲν ἐν ᾿Ολυμπίοις 

Ο. 2. 28. Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν 
ἀλέγονται Ο. 2. 78. φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν 

ἀνδράσιν πολιαὶ Ο. 4. 26. τερπνὸν δ᾽ ἐν 
ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν Ο. 8. δὅ8. 
τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἕντεσσιν μέτρα -- 

ἐπέθηκ᾽; Ο. 18. 20. οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσι 
γερασφόρον οὔτ᾽ ἐν θεῶν νόμοις Ρ. 2. 48. 

τὰ μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνά- 

μενον, τὰ δ᾽ ἐν πεζομάχαισι Ρ. 2. θὅ. ἐν 

ἀγαθοῖς Ρ. 2. 81. ἐν ἀνθρώποισι Ῥ. 8. 21. 
σμικρὸς ἐν σμικροῖς, μέγας ἐν μεγάλοις 

ἔσσομαι Ῥ.8. 107. "“τρίταισιν δ᾽ ἐν γοναῖς᾽" 

Ρ. 4. 143. κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος, ἐν δὲ 

βουλαῖς πρέσβυς Ῥ. 4. 281---2, ἔν τε 

σοφοῖς --- πολίταις Ρ. 4. 296, ἐν τεσσαρά- 

κοντα γὰρ πετόντεσσιν ἀνιόχοις ὅλον 
δίφρον κομίξαις Ῥ. δ. 49. θάρσος τε 

τανύπτερος ἐν ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπλετο 
Ῥ. δ. 112. ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ 

ματρὸς φίλας Ρ. ὅ. 114. “καὶ ἔν τε θεοῖς 

τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς αἰδέοντ᾽"᾿ Ρ, 9. 40. 
βαιὰ δ᾽ ἐν μακροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ 
σοφοῖς Ρ.9. 77. εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις ἀπάγεσ- 

θαι Ρ. 9. 119 θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν 

καὶ παλαιτέροις Ῥ. 10. 68. πέφνεν τε 

ματέρα θῆκέ τ᾽ Αἴγισθον ἐν φοναῖς Ῥ, 11. 
87. εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνεν 

καμάτον οὐ φαίνεται Ρ. 12. 38. ἐγὼ δ᾽ 

Ἡρακλέος ἀντέχομαι προφρόνως ἐν κο- 

ρυφαῖς ἀρετᾶν μεγάλαις Ν. 1. 84. παλαι- 
αἷσι δ᾽ ἐν ἀρεταῖς γέγαθε Πηλεὺς ἄναξ, 
ὑπέραλλον αἰχμὰν ταμών Ν. 38, 33. ἐν 

παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, 

τρίτον ἐν παλαιτέροισι Ν. 8. 72---8, ἔστι 
δ᾽ αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς Ν. 8. 80. ἐν δὲ 

μέσαις (8ς. Μοίσαις) φόρμιγγ᾽ ᾿Απόλλων 

ἐἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων 

Ν. 8. 28. ἕν τε δαμόταις ὄμματι δέρκομαι 

λαμπρόν Ν. 7. 0δ. ἀρετὰ --- ἐν σοφοῖς 
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ἀνδρῶν ἀερθεῖσ᾽ ἐν δικαίοις τε Ν. 8. 41. ἐν 
Ὑὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ 

παῖδες θεῶν Ν. 9. 27. Τυνδαρίδας δ᾽ ἐν 

᾿Αχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκέων ἕδος 
Ι. 1. 81. γαρύσομαι τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν 
τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν ᾿Ασωποδώρου 

πατρὸς αἷσαν 1.1. 84. ἄμμι δ᾽ ἔοικε --- καὶ 
σέθεν, ᾿Αμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν, 
τὸν Μινύα τε μυχὸν καὶ τὸ Δάματρος 

κλυτὸν ἄλσος ᾿Ελευσῖνα καὶ Εὔβοιαν, ἐν 
γναμπτοῖς δρόμοις (ὐέεη τὦ ἑαϊλ οὐ 
ἙΔΤΏΘΠ} 1. 1. 67. ᾿Αοσφόρος θαητὸς ὧς 
ἄστροις ἐν ἄλλοις 1. 4. 24. αἰνέω καὶ 

Πυθέαν ἐν γυιοδάμαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν 

δρόμον εὐθυπορῆσαι Ι. ὅ. 69. φαίης κέ νιν 

ἄνδρ᾽ ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις 
ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ᾽ ἀκόναν (ἀνδράσιν 

ἀεθληταῖσιν οσοπὶ. Ησγης) 1. 6. 72. εἶπε 

δ᾽ εὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις 1. 8. 831. 

"Ἄρτεμις --- ζεύξαισ᾽ ἐν ὀργαῖς Βακχίαις 
φῦλον λεόντων αἱ Δ. 2. 20. νομάδεσσι 
γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται τ. 106. 1. 
νέφεσσι δ᾽ ἐν χρυσέοις ᾿Ολύμποιο καὶ 
κορυφαῖσιν ἴζων Πα. 6. 923, Ὀ. δείωδεη 
οἷον Αἴτνας ἐν μελαμφύλλοις δέδεται 
κορυφαῖς καὶ πέδῳ Ρ. 1. 37. καταίνησάν τε 

κοινὸν γάμον γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι μεῖξαι 
Ῥ. 4. 228. ἐπεὶ τετραόροισιν ὧθ᾽ ἁρμάτων 

ζυγοῖς ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς Ν. 7. 

94. ας. αἴζεσ νογὺβ οἱ υϊχίηξ. νῦν 
δ᾽ ἐν αἱμακουρίαις ἀγλααῖσι μέμικται (ες. 

Πέλοψ: ἐς ῥαγέ ο[) Ο. 1. 90. ἐν τ᾽ ᾿ωὠκεανοῦ 

πελάγεσσι μίγεν πόντῳ τ᾿ ἐρυθρῷ Λαμνιᾶν 

τ᾿ ἔθνει γνναικῶν (8... ᾿Αργοναῦται: 

Ζουσίηα, ἐΐδν ἀπε) Ῥ. 4. 251. ἵν᾽ ἀθανά- 

τοῖς Αἰνησιδάμου παῖδες ἐν τιμαῖς ἔμιχθεν 

εηϊογεά 1. ἃ. 29. Ἰἐνέτισε κεκραμέν᾽ ἐν 

αἵματι (ἐν ἀς]. Ἡεείπρα: κεκραμένον οοπὶ. 
Ζαυηί2) ἔτ. 111. 1, οἵ. Δ. 3. 20. 
6. Ἰη (κεερίηρ οὧἱῃ) ἃ. ἐν δίκᾳ τε καὶ 

παρὰ δίκαν Ο. 2. 16. βουλαῖς ἐν ὀρθαῖσι 
“Ῥαδαμάνθνος Ο. 2. 78. ἐν δίκᾳ (ἐνδίκας 

Ἄοοῃὶ. 5η61}) Ο. 6. 18. τελεύταθεν δὲ λόγων 

κορυφαὶ ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι Ο. 1. 68. 

πόλιν --- Ὑλλίδος στάθμας “Ιέρων ἐν 

νόμοις ἔκτισσε Ρ. 1. 62. θέλοντι δὲ --- αἰεὶ 

μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς "Ὁ. 1. 

ἐν 

θ4. οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ᾽ ἐν 
θεῶν νόμοις Ρ. 2. 48. σὲ δ᾽ ἐν τούτῳ λόγῳ 
χρησμὸς ὥρθωσεν Ρ. 4. ὅ9. “τᾶν ἐν 

δυνατῷ φιλοτάτων᾽᾽ Ῥ. 4. 92. σὲ δ᾽ 
ἐρχόμενον ἐν δίκᾳ Ρ. ὃ. 14. τό γ᾽ ἐν ξυνῷ 
πεποναμένον εὖ μὴ --- κρυπτέτω ἱ. α. 

ἦη, δ6 σογιπιοη ροοδ Ῥ. ὃ. 98. θεόθεν 

ἐραίμαν καλῶν δυνατὰ μαιόμενος ἐν 

ἁλικίᾳ Ρ. 11. 61. αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν ἐν 

δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένον Ν. ὅδ. 14. 
ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος ἐὸν πόδα νέμων 
Ν. 6. 1δ. τρὶς μὲν ἐν πόντοιο πύλαισι 
λαχών, τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν 

᾿Αδραστείῳ νόμῳ (οί. Ρ. 2. 43) Ν. 10. 28. 
ἱπποτροφίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων 

νόμῳ Ι. 2. 838. ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν 

τε γλυκερὸν --- κέντρον ἐγ. 124. 2, οἱ. ἐγὼ 

δὲ ἴδιος ἐν κοινῷ σταλεὶς (1» α ῥιδὶὲς 
)οςοη}) Ο. 18. 49. Β. ἐη οὗ πιυίοδὶ 

ἰοτγπιϑ, Λύδῳ γὰρ ᾿Ασώπιχον ἐν τρό- 
πῷ ἐν μελέταις τ᾽ ἀείδων ἔμολον (ἐν απίς 

τρόπῳ ἀεὶ. ϑοῆγ. τιοίσὶ οδυβ8) Ο.β 14. 
11-8. ἐν Αἰολίδεσσι χορδαῖς Ῥ. 2. 69. 
πόμ᾽ ἀοίδιμον Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν 
(ἐμπνοαῖσιν ςοηΐ. Τυγγὴ) Ν. 8. 79. 68Ρ. 

ἴο 1λὲ ατοονιφαπίποη οὐ, ανπἰᾶσί ἱκέτας σέ- 
θεν ἔρχομαι Λυδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς 

Ο. ὅ. 19. κεῖνος ἀνήρ, ἐπικύρσαις ἀφθόνων 

ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς Ο, 6. 7. ἄλλοτε 

δ’ ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλμιος 

ἀδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί 
τ᾽ ἐν ἕντεσιν αὐλῶν Ο. Ἴ. 12. τὸν (᾿Αρκεσί- 
λαν) ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρνυσάορα 

Φοῖβον ἀπύειν Ρ. δ. 104. κλέονται δ᾽ ἕν τε 

φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις 
ὁμοκλαῖς μυρίον χρόνον Ι. ὃ. 21. ἕν δ’ 

ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνι- 

κον χάρμ᾽ ἀγαπάζοντι 1. ὃ. δ4. Ἰἀοιδαῖς 
ἐν εὐπλείκεσσι Πα. 8. 12. (ἐν ἀοιδᾷν 5υρρ. 

526}} 6 Σ ρᾶρ. Πα. 14. 20. 
7. Ἰηβίσυπιοηίαι! ἐπ, εὐὐέ, ὃν πιεαης οἵ 

τετραορίας ἐλελίχθονος, εὐάρματος “Ἱέρων 
ἐν ἃ κρατέων Ῥ. 2. ὅ. καπνωθεῖσαν 

πάτραν ἐπεὶ ἴδον ἐν "Ἄρει Ῥ. ὅ. 86. τὰ μὲν 
ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι (ἐν οὔκ. οοὐά,: 

ΒΌΡΡ. ΤΙο).) Ῥ. 11. 40. ἀνδησάμενός τε 

κόμαν ἐν πορφυρέοις ἔρνεσιν Ν. 11. 28. 



ἐν 

κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις ᾿Οδυσσῆ Δαναοὶ 

θεράπευσαν Ν. 8. 26. ε5Ρ. τῖτῃ χείρ. οὐ 
χθόνα ταράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ Ο. 2. 

03. ἀγαναῖσιν ἐν χερσὶ ποικιλανίους 

ἐδάμασσε πώλους Ρ, 2. 8. ἐν χερὶ δ᾽ 
᾿Αμφιτρύων κολεοῦ γυμνὸν τινάσσων 
φάσγανον Ν. 1. δξ. ἐν λόγοις δ᾽ ἀστῶν 

ἀγαθοῖσιν ἐπαινεῖσθαι χρεών Ν, 11. 17. 
χερσίν τ’ ἐν μαλακαῖσιν ὅρπακ᾽ ἀγλαὸν 

δάφνας ὀχέοισα Παρθ. 2. 7. 
8. μροη, ἰηΐο το! ον νοτῸβ οἱ πιονο- 

πηρηϊ, ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο 

γνίοις νόστον ἔχθιστον Ο. 8. 08. ἐν καρδίαις 
ἀνδρῶν ἔβαλον ᾿ὥραι πολυάνθεμοι ἀρχαῖα 

σοφίσμαθ’ Ο. 18. 106. ὠπυπόρων ἀπὸ 
ναῶν ὁ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ’ ἁλικίαν 

Ῥ. 1. 14. ἐν δ’ ἀφύκτοισι γυιοπέδαις 

πεσὼν Ῥ. 2. 41. καί τί οἱ φίλτρον ἐν 

θυμῷ μελιγάρυες ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν 

(οπι. ςοὐά.: βΒυρρ. Μοβεβ.) Ρ. 8. 64. “ἕν 
τᾷδ᾽ ἄφθιτον νάσῳ κέχνται Λιβύας -“-- 
σπέρμα" (οἴ. 1. 1. 4) Ρ. 4. 42. ἐν ἀλύτῳ 

ζεύξαισα κύκλῳ μαινάδ᾽ ὄρνιν Ρ. 4. 216. 

τιθεῖς ὕβριν ἐν ἄντλῳ Ρ. 8. 12. “νέκταρ ἐν 
χείλεσσι καὶ ἀμβροσίαν στάξοισι᾽’ Ρ. 9. 
03. ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν 

αὐτίκ᾽ ἀγῶνος (πρὸς οοπὶ. ΒοΑΔΟΚΒ) Ρ. 

9. 114. Νίκας ἐν ἀγκώνεσσι πίτνων ποικί- 

λων ἔψαυσας ὕμνων Ν. ὅ. 42. [πέσε δ᾽ 

ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντι (ςοηΐ. Ἐεπηοὶ, 

ἘοδοΙ: δοκέοντα οοἀὰ.) Ν. 7, 831.] ἦ μὰν 

ἀνόμοιά γε δάοισιν ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα 

ῥῆξαν Ν, 8. 28. ἤλασε Λυγκέος ἐν πλευ- 

ραῖσι χαλκόν Ν. 10. 720. χρυσέας ἐν 
γούνασιν πίτνοντα Νίκας 1. 2. 20. ἐν 

ὕπνῳ γὰρ πέσεν (5Ξς. φάμα παλαιά) 1. 4. 

28. μήτ᾽ ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν στεφάνων 
Ι. 8. ὁ. ἐπεὶ δ’ ἄλκιμον νέκυν ἐν τάφῳ 
πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν Πα. 0. 99. τὸ 
κοινόν τις ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ τιθεὶς (γ. 109. 1. 

ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφίσιν 
αὐτοῖς ἔτ. 168. φά[τναις] ἐν λιθίναις βαλί 

ἐγ. 109. 21, οἱ. Ν. 8. 02. 

9. ἰη γϑϑρεοὶ οἵ (ἐν ἄλλοισι δ᾽ ἄλλοι 

μεγάλοι (ἐν οπι. οοαὰ., αἀά. Ν: ἐπ᾽ ὈγΖ.) 

Ο. 1. 118.) ἕπεται δ᾽ ἐν ἑκάστῳ μέτρον 

Ο. 13. 47. ἐν ἡρωίαις ἀρεταῖσιν οὐ ψεύσομ᾽ 
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ἐναγώνιος] α. ἐακίηρ ῥανί ἐη ραπιεὲς 

ἑναίρω 

ἀμφὶ Κορίνθῳ Ο. 18. 61, οἱ. 1. 1. 67. γόνον 

τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν ἐν ἁρμένοισι 
πᾶσι θυμὸν αὔξων (οπι. σοὐά.: διρρ. Ετ. 

ϑοδηά) Ν. 8. δ8. μή μοι! κραναὰ νεμεσά- 

σαι Δᾶλος, ἐν ᾧ κέχυμαι Ι. 1. 4. ἐν ἔργμασιν 

δὲ νικᾷ τύχα, οὐ σθένος τ. 38, ἀγλαίζεται 
δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ Ο. 1. 15. 

10. σύν, υυἱὴ δὲ αἱάὰ οἵ ἐν τίν 

κ᾽ ἐθέλοι, Γίγαντας ὃς ἐδάμασας, εὐτυχῶς 

ναίειν (σὺν σοί. Σ.) Ν. 7. 90. 
11. ἰη 1δὲ δαπὰς οἵ, ἐπ 6 ῥοῖσεν .,. ἔλ- 

πομαὶ μέν, ἐν θεῷ γε μὰν τέλος Ο. 18. 104. 

ἐν δ᾽ ἀγαθοῖσι κεῖται πατρώιαι κεδναὶ 
πολίων κυβερνάσιες Ρ. 10. 71. πὰν δὲ 
τέλος ἐν τὶν ἔργων Ν. 10. 80. 

12. ἀυῦ. εχ. οἷά τε χερσὶν ἀκοντί- 
ζοντες αἰχμαῖς, καὶ λιθίνοις ὁπότ᾽ ἐν 
δίσκοις ἴεν (ἐν δἀἀ. ταεῖΓ. οαυβα Ἡογγγαπη, 

εἀά, νυῖρο: ὁπότε ςοὐά.: ὁπόταν Ττνρθο 

ΔΡ. Ευβίαιη.: ποτ᾽ ἀνὰ Απιτποηίΐυ5: ν. 

ἐνίμη!) 1. 1. 2δ. [νῦν αὖτ᾽ ἐν ᾿Ισθμοῦ 

δεσπότᾳ (ςοὐά.: ἐν ἀεἸ. Ηοτιιδπη) 1. θ6. δ.] 

13. τας. εν ὀρθῷ δρόμῳ ἔτ. 1. ὅ.] ἐν 

χρί Πα. 184. 26. Ἰὲν κλί Πα. 18. 4. Ἱὲν 
δασκίοισιν πατήρ ἔτ. 1776. 

14. ἴῃ ἐπηοδβῖβ. ἐν δ᾽ ἀρετὰν ἔβαλεν 

(ν. ἐμβάλλω) Ο. 7. 44. ἐν δ᾽ ἕσπερον ἔφλεξεν 
(ν. ἐμφλέγω) Ο. 10. 14. 

Β. ἀν. ἀαδεὶ ἃ. ἐδενδ ἐν δὲ φίλων 

παρεόντων θῆκέ μὶν ζαλωτὸν ὀμόφρονος 

εὐνᾶς Ο. 7. δ. ἐν δὲ Μοῖσ᾽ ἀδύπνοος ἐν 
δ᾽ Ἄρης ἀνθεῖ Ο. 18. 22. Ῥ. ἰοο, δδοίες 
Μοῖσά τοι κολλᾷ χρυσόν, ἔν τὰ λευκὸν 

ἐλέφανθ᾽ ἀμᾶ Ν. 17. 78. ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον 
τύχεν ἅμαρ (ςοπῖτα Ναάτ, “᾿Ργδροβίείοπ 

ἐπ ἐπιοϑὶ πιὶξ τύχεν᾽") Πα. 2. 76. σεμνᾷ μὲν 

κατάρχει Ματέρι πὰρ μεγάλᾳ ῥόμβοι 
τυπάνων, ἐν δὲ κέχλαδεν --- ἐν δὲ --- ἐν 
δ᾽ Δ. 2. 10--ὅ. 
Γ. ἐν ὑγερ. ς. δες. ν. ἐς Β. 

ἦλθέ 
τοι Νεμέας ἐξ ἐρατῶν ἀέθλων παῖς ἐναγώ- 

νος (85. ᾿Αλκιμίδας) Ν. 6. 18. Ὁ. 

ῥγεβίαϊηρ συεν ραπιδα ἐναγώνιος ὲἙ. ρ- 
μᾶς Ρ. 2, 10. 

ἐναίρω)] ε«ίαν κάπρονς τ᾽ ἔἕναιρε (8ς. 

᾿Αχιλλεύς) Ν. 8. 47. ἐπεὶ ἐν χαλκέοις 



ἐναίσιμος 

ὅπλοις Τηλεβόας ἔνἄρεν (83... ᾿Αμφιτρύων) 
Ν, 10. 16. γέρονθ᾽ ὅτι Πρίαμον πρὸς 
ἐρκεῖον ἤνἄρε βωμὸν ἐπενθορόντα (530. 

Νεοπτόλεμος) Πα. 6. 114. 

ξναίσιμος ἢ] ῥγορίέίοιες Δαμαίνας παῃ, 

ἐ)να[ισίμ)ῳ νῦν μοι ποδὶ στείχων ἀγέο 

Παρθ. 2. 60. 
ἐνἄλίγκιος] λα ς. ἀδῖ., ο. δος. σαβρεςξ, 

“υἱὸν -- χεῖρας "Αρεί τ᾽ ἐναλίγκιον στερο- 

παῖσί τ᾿ ἀκμὰν ποδῶν" 1. 8. 31. 
ἐνάλιος] ν. ἐννάλιος. 

ἐναλλάξ] αἰἱενηπαίεῖν μεταμειβόμενοι δ᾽ 

ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ 
Δὶ νέμονται, τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι γαίας 
(8.. Διόσκουροι) Ν. 10. δὅ. 

ἕναλος] οἵ ἐδέ ξεα πολλοῖς μὲν ἐνάλου, 

ὀὁρείον δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις 
(εχρεοῖοε ἐνναλίου) ὁέγ, 8367. 

ἐνἄμείβω] ἐδαπξε, σανν ᾿ἰπίσϑῃβ. δένδρεά 

τ᾽ οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις 
ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον, ἀλλ᾽ 

ἐναμείβοντι (ἐν ἀμείβοντι ςοὔΐ. Μυδυτυδ) 

Ν. 11. 49, 

ἕναντα)] αραΐης!, .) οῤῥοΞίἐϊοι τοὶ δ᾽ 
ἔναντα στάθεν Ν. 10. 66. 

ἐναντίος) α. οῤῥοείίε, οἰκενιυῖξα τὸ δ᾽ 
ἐναντίον ἔσκεν Ν. ὅ. 81]. Ὀ. οῤῥοςίϊε, 

δἰαπάϊηρ οῤῥοσιία Τλοιγὸν ἀμύνων 

ἐναντίῳ στρατῷ (λοιγὸν ἀμφιβαλὼν ςοπί. 
Α. ΝΝ. Μαΐτὴ 1. 7. 88. ς. ἐναντίον, 

ῬΙερ. Ὁ. βεῆ., {π0|6ο ζαεό οἱ οὐ 

φίλων ἐναντίον ἐλθεῖν ἐγ. 229. 

ἐναργής) {1λαί αἱ! πιαγ 9566 ὡς ἂν θεᾷ 
πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέα Ο. 7. 42. 
π. ΡΙ]. ῥτὸ 80}08., ἐναργέα τ᾽ ἔμ’ ὥστε 

μάντιν οὐ λανθάνει ἔτ. 76. 18. οἱ. Ῥ. Οχγ., 
2024, ἐς. 1. 10. 

ἐνἄρίζω) εἷσαν φοαεννᾶς υἱὸν εὖτ᾽ ἐνάριξεν 
᾿Αόος ἀκμᾷ ἔγχεος ζακότοιο (Ττίε!.: 

ἐνάριζεν οοἀά.) Ν. 6. δ2. 
ἐνἄρίμβροτος, -ον] »α"-5αγίηρ ἐναρίμ- 

βροτον ἀναμείναις στράταρχον Αἰθιόπων 
Μέμνονα Ῥ. 6. 80. μάχας ἐναριμβρότον 

Ι. 8. δ8. 

ἐναρμόζω)] Μὲ ἰο, δίεπὰ ἱὲλ Μοῖσα δ᾽ 
οὕτω ποι παρέστα μοι νεοσίγαλον εὑρόντι 

τρόπον Δωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδίλῳ 

175 ἔνδοξος 

ἀγλαόκωμον Ο. 8. ὃ. ἐθέλω ἢ Καστορείῳ 

ἢ ᾿Ιολάοι᾽ ἐναρμόξαι μιν (-- Ἡρόδοτον) 
ὕμνῳ 1. 1. 10. 

ξνἄτος] »ιἱπίλ Ἱένάταί (ο(. Σ ρδρ.: 
ἐνναε]τηρίδος, ἐνναετίηρίς: ν. ὅ5π6}}, Ηετ- 

τας 1938, 439) Πα. 10. 8. ἐς τὸν ὕπερθεν 

ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυχὰς 

πάλιν (ν. Ματγκονις;, ΚΕ. Μ. 1964, 866) 
{τ. 183. 2. 

Ἔνδϑίς! ἀαυρῃίος οἱ (μείγου, ννἱίς οἵ 
Αἰδκοβ, πιοΐῃογ οἱ Τείδσαου δπὰ Ῥοϊσυ. 

᾿Ενδαίδος ἀριγνῶτες νἱοὶ Ν. δ. 13. 

ἐνδαίω] πιεῖ., ἀὐνπάϊε (ἰ δοθιεοθ) τὸν 
δὲ παμπειθῆ γλυκὺν ἡμιθέοισιν πόθδν 

ἔνδαιν ρα ναὸς ᾿Αργοῦς (ἐνέδαιεν 
Τυγγη: ἔδαιεν ν. }.) Ῥ. 4. 184. 

ἐνδείκνυμι] »νιαγὰ οἰ ἀπεόντος δ᾽ οὔτις 

ἕνδειξεν λάχος ᾿Αελίον Ο. 7. δ8. 

ἔνδῖκος, -ον] μέ, γἱρλίεοιις [ἐνδίκας ἀπὸ 
γλώσσας (οοηΐ. 5π611: ἐν δίκᾳ οοἀά.) Ο. θ6. 

12] σφὸν ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν χάριν 
ἕνδικόν τ᾽ ᾿Αρκεσίλᾳ Ρ. δ. 103. 

ἔνδοϑεν)] ({γοηι) ὧδὲπη οὐδ᾽ 
θυμὸν τέρπεται ἔνδοθεν Ρ. 2. 74. 

ἐνδομᾶχας] Μραίηρ ἰδδέη ἐἰ5 δονια τεά 

κεν ἐνδομάχας ἅτ᾽ ἀλέκτωρ συγγόνῳ παρ’ 
ἑστίᾳ ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν 

Ο. 12. 14. 

ἔνδον) 1. δἀν., οὐ δὲπ φιάλαν --- ἔνδον 
ἀμπέλον καχλάζοισαν δρόσῳ Ο. 7. 2. εἴ 
δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον κρνφαῖον 
οὐ δέη δὲς πομις 1. 1. 67. ἀδεῖα δ’ ἔνδον 

μιν ἔκνιξεν χάρις ευἱέδέπ δὲς λεαγ 1. 6. δ0. 

2. ὑγερ. ἃ. ς. βεη. πολλά μοι ὑπ᾽ 

ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας 
Ο. ὃ. 84. πολιᾶς εἴπέ τιν᾽ αὐτὸς ὁρᾶν 

ἕνδον θαλάσσας αὐξομέναν πεδόθεν “-- 

γαῖαν Ο. 1. θ2. τὸ μὲν παρ’ ἅμαρ ἕδραισι 

Θεράπνας, τὸ δ᾽ οἰκέοντας ἔνδον ᾿Ολύμ- 

πον Ρ. 11. 64. Ὁ. ς«. ἄδι. τράφε 

λιθίνῳ ᾿Ιάσον’ ἔνδον τέγει Ν. 8. δΆ. 
ἐχρῆν δέ τιν’ ἔνδον ἄλσει παλαιτάτῳ 

Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔμμεναι 
Ν. 7. 44. 

[ἔνδοξος, ν. 1. ἔος εὔδοξος 4. ν. Ν. 17. 8, ἐτ. 
112. θ6.} 

ἀπάταισι 
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ἐνδύκέως}] καἰ εν τὸ δ᾽ ἐλάσιππον 
ἔθνος ἐνδυκέως δέκονται Ῥ. δ. 88. 

ἕνειμι) δδ, ἰΐ6 ἐν ς. ἀδῖ. ὀνομακλύτα γ᾽ 
ἕνεσσι Δωριεῖ μεδέοισα πόντῳ νᾶσος (ϑς. 

Αἴγινα) Πα. 6. 193. 

ἕνεκα] Ρ»τερ. ο. βεπ., δεσαιϑδ ούὺ Θήρωνα 

δὲ τετραορίας ἕνεκα νικαφόρου γεγωνη- 

τέον Ο. 2. δ. τοὔνεκα προῆκαν υἱὸν ἀθάνα- 
τοι οἵ πάλιν ἱ. 6. ἐλεγαίονε Ο. 1. θ8. 

ἕνεκεν] (ν. οὔνεκεν, εἵνεκεν: ἕκατι) Ῥτερ. ς. 

δεῃ., δεζαιι5ε οἵ, ἐδαπῆς ἰο τεᾶς “-- 

πυγμαχίας ἕνεκεν κόσμον --- ἀδυμελῆ 
κελαδήσω Ο. 11. 13, τίν γε μέν, εὐθρόνον 

Κλεοῦς ἐθελοίσας, ἀεθλοφόρου λήματος 

ἕνεκεν ---- δέδορκεν φάος Ν. 8. 88. Πιερίδων 
ἀρόταις δυνατοὶ παρέχειν πολὺν ὕμνον 
ἀγερώχων ἐργμάτων ἕνεκεν Ν. 6. 84. 

φλέγεται δ᾽ ἀρεταῖς μυρίαις ἔργων θρα- 
σέων ἕνεκεν Ν. 10. 8, τῶνδ’ ἀνδρῶν ἕνε[κε]ν 

μερίμνας σώφρονος Παρθ. 2. θ2. ὁ νικῶν 
δὲ λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον ἔχει μελιτόεσσαν 
εὐδίαν ἀέθλων γ᾽ ἕνεκεν (γ᾽ οπι. σοἀά. 
ΠΟΠΠΟΪΙΕ: 65 7αν ας ραηιές εαη ρίυέ 1) Ο. 

1. 99. 

ἐνελαύνω) ἀνίνε ἱπίο, ἱνιρίαη! ο. ἃς. ἃ 
ἄδε. ὁπόταν τις ἀμείλιχον καρδίᾳ 

κότον ἐνελάσῃ Ρ. 8. 9. 
ἐνέπω)] ν. ἐννέπω. 

ἔνερθε) δείοιυ τὸν --- κρύψαν ἔνερθ᾽ 
ὑπὸ γᾶν διφρηλάτα ᾿Αμφιτρύωνος σά- 
ματι Ρ. ὃ. 81. 

ἐνέχω] »453., δά λεϊά [ας τγεῖ,, δὲ ῥοςςεςςεᾶ 
οἵ “νῦν ἀρείονος ἐνέχεται ὄρνιχος 

ἀγγελίᾳ Ἄδραστος ἥρως" Ρ. 8. 49. 
ἔνϑα] α. τεῖ. οοῃη]., τοὴσγό παρὰ Κρόνου 

τύρσιν. ἔνθα μακάρων νᾶσον ὠκεανίδες 
αὖραι περιπνέοισιν Ο. 2. 70. (᾿Ιστρίαν) 
ἔνθα Λατοῦς ἱπποσόα θυγάτηρ δέξατ᾽ 
Ο. 8. 20. (᾿Αλφεὸν) ἔνθα τραφεῖσ᾽ «--- 

γλυκείας πρῶτον ἔψαυσ᾽ ᾿Αφροδίτας Ο. 

6. 86. πέτραν ἀλίβατον Κρονίου. ἔνθα οἱ 
ὥὦπασε θησανρὸν Ο. 6. θὅ. νομόν, ἔνθα 
ποτὲ βρέχε θεῶν βασιλεὺς Ο. 7. 38. 
(νᾶσος) ἔνθα 'Ρόδῳ ποτὲ μιχθεὶς τέκεν 

Ο. 17. 11. (Αΐγιναν) ἔνθα Σώτειρα -- 

ἀσκεῖται Θέμις Ο. 8. 231. (Λοκρῶν) ἔνθα 

συγκωμάξατ᾽ Ο. 11. 16. (Πυϑῶνι) ἔνθα 

ἔνϑα 

ποτὲ --- χρῆσεν Ῥ. 4. 4. (ἐπ᾽ ᾿Αξείνον 
στόμα) ἔνθ᾽ --- ἔσσαντ᾽ --- τέμενος Ρ. 4. 
204. ἐς Φᾶσιν --- ἔνϑα --- βίαν μεῖξαν Ῥ. 4. 

4212. Λαμνιᾶν τ᾽ ἔθνει γυναικῶν ἀνδροφό- 
νων. ἔνθα καὶ --- ἐπεδείξαντο Ῥ. 4. 288. 

ὁδόν, ἔνθα πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι δίχα 

κεῖται ϑανών Ρ. ὅ. 98. ὀμφαλὸν --- Πυθιόνι- 
κος ἔνθ᾽ --- ὕμνων θησαυρὸς --- τετείχισται 

Ρ. 6. ὅ. “Διὸς ἔξοχον ποτὶ κᾶπον ---. 

ἔνθα νιν ἀρχέπολιν θήσεις" Ρ. 9. δά (ἐν 

Πυθῶνι) ἔνθα νικάσαις ἀνέφανε Κυράναν 

Ῥ, 9. 78. ᾿Αμφιτρύωνος σάματι, πατρο- 
“πάτωρ ἔνθα οἱ Σπαρτῶν ξένος κεῖτο Ῥ. 9. 

82. ἐπ᾿ αὐλείαις θύραις --- ἔνθα μοι ἁρμό- 

διον δεῖπνον κεκόσμηται Ν. 1. 81. Κύπρῳ, 

ἔνθα Τεῦκρος ἀπάρχει Ν. 4. 40. (Νεμέᾳ) 
ἔνϑα πεῖραν ἔχοντες οἴκαδε κλυτοκάρ- 
πῶν οὐ νέοντ᾽ ἄνευ στεφάνων Ν. 4. 76. 

(᾿᾿Ισϑμὸν) ἔνθα μιν εὔφρονες ἷλαι --- δέκον- 
ται Ν. δ. 88. Αἴτναν, ἔνθ᾽ ἀναπεττταμέναι 

ξείνων νενίκανται θύραι Ν. 9. 2, ἀμφ’ 

ἀκταῖς 'Ἑλώρου, ἔνθ᾽ ᾿Αρείας πόρον 

ἄνθρωποι καλέοισι (ἔνθα “Ρείας ΣΎΡρ') 
Ν, 9. 41. (ἀέθλων) Οὐλία παῖς ἔνθα 

νικάσαις Ν. 10. 24. ἀέθλων. ἔνθα λευκωθεὶς 
κάρα μύρτοις 1. 4. 69. προμάχων ἀν’ 

ὅμιλον, ἔνθ᾽ ἄριστοι ἔσχον πολέμοιο 
νεῖκος 1. 7. 86. (Οἰνοπίαν) δῖον ἔνϑα 

τέκες Αἰακὸν 1. 8. 21. (ἀᾶλος) ἔνθα 
τεκοῖσ᾽ εὐδαίμον᾽ ἐπόψατο γένναν τ. 88. 

9. ἰήϊιε, Δάλι᾽ "Απολλον. Λατόος ἔνθα με 

παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε νδῷ Πα. δ. 44. 
κρημνόν, ἔνθα --- λέγοίντι) Ζῆνα καθεζό- 

μενον κορυφαῖσιν ὕπερθε φυλάξαι Πα. 12. 8. 
(Θήβα!ι)] ἔνθα ποθ’ ἱΑρμονίαν φάμα --- 

Κάδμον --- [λαχεῖν] Δ. ὃ. 27. Ἱεοι μοῖρ᾽ 

ἔνθα[ Θρ. 7.11. (Λακεδαίμων) ἔνϑα βουλαὶ 

γερόντων καὶ νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν 
αἰχμαί (τ. 199. 1. ἔνθα ποῖμναι κτιλεύονται 
ἦγ. 238. ᾿Ορχομενῶ ---. ἔνθα ποτε ἐέγ. 

3888. 9. Ὁ. τυλέϊδεν (δῶμα Διὸς) 

ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ ἦλθε καὶ Γανυμήδης 
Ο. 1. 48. μαντίων θῶκον, ὦ παῖδες 'Άρμο- 

νίας, ἔνθα καί νυν ἐπίνομον ἡρωίδων 

στρατὸν ὁμαγερέα καλεῖ συνίμεν Ρ. 11. 7, 

οἱ. Ο. 11. 16. ς. ἐδεπ ἔνθ᾽ ᾿Αλε- 
ξίδαμος --- παρθένον κεδνὰν --- ἄγεν 



ἐνθάδε 

Ρ.9. 121, ἁ. ἱπιγοάυςίπα ἱπάϊτοοξ ιοϑξ., 

τυλενα δέρμα λαμπρὸν ἔννεπεν, ἔνθα νιν 

ἐκτάνυσαν Φρίξου μάχαιραι Ρ. 4. 242. 

ἐνθάδε] λέγε (8ο. οὐ βαγί.")  ὠθανόντων 
μὲν ἐνθάδ’ αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι φρένες 
ποινὰς ἔτεισαν Ο. 2. 67. τοῖσι λάμπει 

μὲν μένος ἀελίον τὰν ἐνθάδε νύκτα κάτω 

(ν. 1. ἐνθένδε) Θρ. 7. 2. 

ἔνϑεν] ὕγονι ἱδεγεὲ νᾶσον. ἔνθεν δ᾽ ὕμμι 
Λατοίδας ἔπορεν Λιβύας πεδίον Ρ. 4. 269. 
(Θηράνδε) πολύθντον ἔρανον ἔνθεν ἀνα- 

δεξάμενοι Ρ. δ. 78. τύμβῳ σχεδὸν πατρωίῳ. 

ἔνθεν ἁρπάξαντες ἄγαλμ᾽ ᾿Αἰδα, ξεστὸν 

πέτρον Ν. 10. 07. ἔνθεν μὲν αρί Πα. 184. 

2. ἔνθεν μὲν τριπόδεσσί τε καὶ θυσίαις 

τ. 69. 11, (Ρόδον) ἔνθεν δ᾽ ἀφορμαϑέντες 

ὑψηλὰν πόλιν ἀμφινέμονται (ἐν δ᾽, ἔνθ᾽ 

νν. 11.) ἐγ. 119. 2. ἔνθεν τὸν ἄπειρον 

ἐρεύγονται σκότον βληχροὶ δνοφερᾶς ννκ- 

τὸς ποταμοί ἐς. 130. 1. 

ἐνθρῴσκω)] ἱεαῤ ἐπίο ς. ἀδξ., τεοῖ. πολλὰν 
δ᾽ ὄρει πῦρ ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἐνθορὸν ἀΐ- 
στωσεν ὕλαν Ρ. 8. 87. 

ἐνίαυτός) γέαν "ἴκοσι δ᾽ ἐκτελέσαις 

ἐνιαυτοὺς" Ρ. 4. 104. τὰ δ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν 

ἀτέκμαρτον προνοῆσαι Ρ. 10. 68. ἔρχεται 
δ᾽ ἐνιαυτῷ ὑπερτάταν[ Πα. 16. 9. ῥτὸ 
Ῥετϑ., ὁ παντελὴς ᾿Ενιαυτὸς ᾿ωὡραί τε 

Θεμίγονοι Πα. 1. δ. 
ἐνίημι) α. ῥγουολα ἐνῆκεν καὶ ἔπειτί --- 

7λος τῶνδ᾽ ἀνδρῶν ἕνεκεν μερίμνας σώφρο- 

νος ἐχθρὰν ἔριν οὐ παλίγγλωσσον Παρθ. 

ἃ. 61. Ὁ. ἀυῦ., δεν λιθίνοις 

ὁπότ᾽ ἐν δίσκοις εν (Ηογπιδηπ: ὁπότε 

οοἀά.: ὁπόταν Ὑτγρῆο ἂρ. Επυβίδει.: 

ποτ᾽ ἀνὰ Απιπχοπῃίυ8) 1. 1. ὃ8. 

ἐνῖπά] γεῤνοαοῦδ ὀρθᾷ χερὶ ἐρύκετον ψευ- 
δέων ἐνιπὰν ἀλιτόξενον Ο. 10. 6. 

ἐνίπτω) σηηποιηος, τοί ίεν ἁδείας ἐνίπτων 

ἐλπίδας Ρ. 4. 201. 

ἐν(ν)άλιος} (ϑοῆτ.: ἐνάλιος ραδϑοίπι οοαά.: 
εἰνάλιος ὈγΖ.) οὐ, ὃν, ἐπίδεξεα ἐνναλίατ᾽ 

᾽Ελευσὶς Ο. 9. 99. ἅτε γὰρ ἐννάλιον πόνον 

ἐχοίσας βαθὺ σκευᾶς ἑτέρας Ῥ. 2. 79. “φέ- 
ρομεν νώτων ὕπερ γαίας ἐρήμων ἐννάλιον 
δόρν᾽᾽ Ρ. 4. 21. Ποσειδάωνος --- ἐνναλίου 

δ, 8. 88 ροά οὗ {πε 8δε8 Ρ. 4. 204. ἢ μέ τις 

δ[᾽αῖες, ῬΙπάδτ. ΟΣΙΟΟῺ 

177 ἐννύχιος 

ἄνεμος ἔξω πλόου ἔβαλεν, ὡς ὅτ᾽ ἄκατον 

ἐνναλίαν Ῥ. 11. 40. ἐνναλίᾳ Σερίφῳ Ρ. 12. 
12. “πεύθομαι δ᾽ αὐτὸν --- ἐναλίαν βᾶμεν 
σὺν ἄλμᾳ᾽ (ΤὨϊοΓΒΟΒ: -ία οοἀὰ.: -ἰᾳ Σ.) 

Ῥ. 4. 39. 
ἐννέα] »"͵π6 ἐννέία Μοί)σαις (βὰρρ. 

1 οῦο61) Πα. 12. 2. 

ἐν(ν)έπω] «αν, ἐε «α. α08. ὧς ἔννεπεν 

Ο.1.86. ὡς ἤνεπε Ν.10.79. ὡς φάτο Κρονί- 
δαις ἐννέποισα θεά (Τας].: ἔνεττ. ςοα ἀ.) 1.8. 

46. Ῥ. 1ο]]οννεὰ ΌὉγ ἀΐτεοῖ ϑρεες }δὁ ὀ ἔννεπε 
δ᾽ -- εὐθὺς ᾿Απόλλων Ο. 8. 41. ς. ς. 
δος. ἐεϊ οΓἹ ἐνέποι κεν Καλλιμάχῳ λιπα 
ρὸν κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ Ο. 8. 82. μαθὼν δέ 

τις ἀνερεῖ, εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον 

ὄαρον ἐννέπτων (ἰ. 6. σορῃ, δος. τόν) Ν. 

ἡ. θ9. ἅ. ο. (Δοο. ἀ) ἰπέ, κεῖνος 

αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν παντὶ θυμῷ σύν τε 
δίκᾳ καλὰ ῥέζοντ᾽ ἔννεπεν Ρ. 9. 96. 

βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι κείνον φαιδίμαν γαίᾳ 
πεφύρσεσθαι κόμαν ἕνεπεν (ὈΥΖ. : ἕἔννεπεν 

ςοἀά.) Ν. 1. 09. ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας 
ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών, φρονεῖν δ᾽ ἐνέπει τὸ 

παρκείμενον Ν. 8. 16. ς. ς. ἱπάϊτ. 

ηυςσβὲ. δέρμα λαμπρὸν ἔννεπεν, ἔνθα νιν 

ἐκτάνυσαν Φρίξου μάχαιραι Ρ. 4. 242. 
ξΖ. ς. ὅτι ἃ ἰπά. ἕννεπε κρύφα τις --- 

ὅτι --- τάμον Ο. 1. 47. 8. εαἱ! ς. ἀυρὶ. 

ἃςο. ἀγώνων ἄπο, τοὺς ἐνέποισιν 

ἱερούς Ν. 6. 69. ἦν ὅτε σύας Βοιώτιον 

ἔθνος ἕνεπον τ. 88. Β. οὐκ ἐννέπει[ 

{τ 60}. 15. 

ἔννομος)] α. ἐναάίἑοπαῖ ἀγῶνές τ᾽ ἕννομοι 

Βοιωτίων Ο. 7. 84. Ἰέννόμων θ[ (βεὰ 

δήϊον Ἰορίβ8ς νἱἀοῖυς Ζοποάοίυ8) Πα, 6. 

183. Ῥ. ἰαωυΐεῖ “ἵνα οἱ χθονὸς αἷσαν 

αὐτίκα συντελέθειν ἕννομον δωρήσεται 
Ρτ. Ρ. 9. δ1. 

᾿Ἐννοσΐδας) Εανί-“᾽ακεν ορίτῃ. οἱ Ρο- 
βεϊάοη “Εὐρύπυλος Γαιαόχον παῖς 
ἀφθίτου ᾿Εννοσίδα᾽ Ῥ. 4. 88. ἀνέρες, 
᾿Ἐννοσίδα γένος Εὐρπαπιοβ ἀπὰ Ῥετὶ- 
ΚΙγπιθποβ Ρ. 4. 178. “"τρέω τοι πόλεμον 

Διὸς ᾿Εννοσίδαν τε βαρύκτνπον᾽" Πα. 4. 41. 
)᾽ Εννοσίδαί ἔτ. 08. 6. 

ἐννύχιος] ἐπ τε πίρλέ.͵ κοῦραι --- μέλπον- 
ται θαμὰ σεμνὰν θεὸν ἐννύχιαι Ρ. 8. 79. 
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ἐννῦχος, -ον 

Ἰήλασαν ἐννύχιον κρυφαί Πα. 18. 10. 
Ἱεννυχιαιλαί ῬΡ. Οχγ. 2447, (τ. 19. 1. 

γ΄ ννυχιΓ Ρ. Οχυ. 8446. ἔτ. 31. 8. 

ἔννῦχος, -ον}] πέρην ἢ ἑτέρῳ λέχει 

δαμαζομέναν ἔννυχοι πάραγον κοῖται; 
Ρ. 11. 25. 

ἐνοπά] ἐγν πιεῖ. σοι πὰ “καὶ τότ᾽ ἐγὼ 
σαρκῶν τ’ ἐνοπὰν (ων) ἠδ᾽ ὀστέων 

στεναγμὸν βαρύν᾽᾿ οἱ Ηοτακὶο5 ἀονουτίηρ 

τῆς ὀοχοὺ οὐ οσοποβ ἐσ. 108. ὕ. 

ἐνόπ'λιος) ἢ. Ρ]. ρτὸο δᾶν., ἐπ ἀγρίου 
ἀναβαὶς δ᾽ εὐθὺς ἐνόπλια χαλκωθεὶς 

ἔπαιζεν 85. Βα οτορῆοη πιουηῖϊοὰ οπ 

Ῥερβαβοϑ.: "οσ δὲς ἀ45 Νν αἰέεπϑρίεῖ"Μεσζοσ 

Ο. 13. 86. 

ἐνόρκϊος -εαἰεά ὃγ οαἱδ αὐδάσομαι ἐνόρ- 
κιον λόγον Ο. 2. 92. 

[ἐνορούω, ἱεαρ ἵἿ5  Οἐνόρουσε (ςοηΐ. ΟὨτϑξ: 

ἐπ-, ἐσόρουσε, ὄρουσε «οἀά.) Ο. 8. 40] 

ἐνσκίμπτω] λισὶ ῤῥὸν. αἴθων δὲ κε- 
ραυνὸς ἐνέσκιμψεν μόρον (ἐνέσκηψεν ν. 1.) 

Ρ. 8. δ8. 

[ἐνσχερώ, οοπὶ. Ὀϊπάοτέ: ἐν σχερῷ ςοἀά.} 
ἐντἄνϑθω)] «ἐνειοῖ οἱ ταςῖ., ἀγίυα ὀρθὰς 

δ᾽ αὔλακας ἐντανύσαις ἤλανν᾽ (5ς. βόας) 

Ρ. 4. 221. 

ἐντέλλω)] εη)οΐη, διά Ὑπεριονδίας μέλ- 

λον ἕντειλεν φυλάξασθαι χρέος παισὶν 

φίλοις Ο. 17. 40. 

ἐντίϑημι) ἱποε 
Πα. 8. 82. 

ἐντολά] ἐπείννοίίοπ 
τολαί ἔτ, 177-ς. 

ἔντος) (ἐντέων, ἕντεσι(ν). ἔντεσσιν, ἔντεα) 
ῬΙ., ἐφιείβρηιεν ἃ. ΑΚ ΟΜ χαλκέοι- 

σι δ᾽ ἐν ἕντεσι νικῶν δρόμον Ο. 4. 22. 

“μολόντα -- βαιοῖς σὺν ἔντεσιν ποτὶ 
πολὺν στρατόν" Πα. 2. 14. ". α. 
λανγηέξς Ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα 

Ο. 18. 20. βοέους (ν. 1. βοέοις) δήσαις 

ἀνάγκᾳ (-ας ν. 1., «αἷς Σ) ἔντεσιν αὐχένας 
Ῥ. 4. 2358. θ. ἐφιίραρε οἱ ἃ οἰαγοῖ 

κατέκλασε γὰρ ἐντέων σθένος οὐδέν Ῥ. ὅ. 

84. σπεῦδεν ὄμιλος ἱκέσθαι χαλκέοις 

ὅπλοισιν ἱππείοις τε σὺν ἕντεσιν (τοῖς 

πεζοῖς καὶ τοῖς ἱππεῦσιν. Σ.) Ν. 9. 22. 

9. 58ιῖ1ρ5᾽ ροδγ, σαὶΐς (ρυΐ οἰ. Ο. 7. 12) 

ἐνέθηκε δὲ Παλλὰς ἀμί 

ταὶ δὲ Χίρωνος ἐν- 

178 ἕξ 

ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον 
ἔντεα ναός Ν. 4. 70. ἃ. »ιμδὶοαὶ ἐπ οίνε,- 

γιεηῖ παρθένος αὐλῶν τεῦχε πάμφω- 

νον μέλος, ὄφρα τὸν Εὐρνάλας ἐκ καρπα- 

λιμᾶν γενύων χριμφθέντα σὺν ἔντεσι 
μιμήσαιτ᾽ ἐρικλάγκταν γόον Ρ. 12. 21]. ες. 

βεπ., ἀεπίηρ, ἀδυμελεῖ --- φόρμιγγι 

παμφώνοισί τ᾽ ἐν ἔντεσιν αὐλῶν Ο. 1. 12. 

ἐντράπελος] «λανιεζηϊ οἴ. νὰπ Οτοπίπρβοη 
οὔ Ὑποοσπ. 400. μὴ δολωθῇς, ὦ 

φίλε, κέρδεσιν ἐντραπέλοις (ν. 1. εὐτραπέ- 
λοις: εὐτράπλοις Βύοςπεϊοες; Ἰοου8 πιείςὶ 

οαυβϑα νᾶτίς ἰοπιρίαίυ8 ν. Κῦτιο, ΟΟΑ, 

1901, 969.) Ρ. 1. 93. οὔτε ἔργον οὔτ᾽ 

ἔπος ἐντράπελον κείνοισιν εἰπὼν (ςοἀάὰ.: 

ἐκτράπελον Ησγπε ς Σ.) Ρ. 4. 105. 
[ἐντυγχάνω: ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον τύχεν 
ἅμαρ Πα. 2. 78, ν. ἐν Β, τυγχάνω. 

ἐντόνω, ἐντύω] (ἰπιρί. ἔντν᾽, ἔντυεν, ἕν- 
τυνεν) ἃ. ἐφιῖρ, νιαΐε γεαὰν ἔντυνεν 
βασιλεὺς ἀνέμων Ζήταν Κάλαίν τε Ρ. 4. 

. 18]. Ῥ. πγρε ο5: ἐπι ρεῖ μιν --- ἔντυ᾽ 
, ἀνάγκα πατρόθεν Ο. 8. 28. ς. ἱπί., ὧς 

ἄρ᾽ εἰπὼν ἔντυεν τερπνὰν γάμον κραίνειν 

τελευτάν Ῥ. 9. 66. οὕνεκεν ἐν πολέμῳ 
κείνα θεὸς ἔντυεν αὐτοῦ θυμὸν αἰχματὰν 

ἀμύνειν λοιγὸν ’Ενναλίου Ν. 9. 36. 

"᾿Ἐνθάλιος)] νατροά, Ατοβ, α. ΔΙ 
τοῦτ᾽ ᾿Ενναλίῳ τ᾽ ἐκδώσομεν πράσσειν 

Ο. 13. 100. ἐν δ᾽ ὁ παγκρατὴς κεραυνὸς 
ἀμπνέων πῦρ κεκίνη[ται τό τ᾽) ᾿Ενναλίον 

ἔγχος Δ. ὦ. 16. χαλκοθώρ]ακος ᾿Ενυαλίον 
ΕΠ ψψῳ -- Ἰέκπαγλον νἱονί ἐς. 169.12. ᾿Εν)να- 

λίον[ Ρ. Οχγ. 1192. (τ. 34. Ρ. αν οὔνεκεν 
ἐν πολέμῳ κείνα θεὸς ἔντυεν αὐτοῦ θυμὸν 

αἰχματὰν ἀμύνειν λοιγὸν ᾿Ενναλίου Ν. 9. 

37. "Αἴαντα, λαῶν ἐν πόνοις ἔκπαγλον 

᾿Ενναλίον" 1. 6. δέ. 
ἐνύπνιον] ἄγεανι ἐννπνίῳ δ᾽ ᾧ τάχιστα 

πιθέσθαι κελήσατό μιν Ο. 13. 79. 
ξξ] «ἐκ λαγέτας ἕξ --- υἱούς Ο. 1. 89. 

βωμοὺς ἐξ διδύμους ἐγέραρεν Ο. ὅ. 8. τὰ 

δ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύι Παρνασσίᾳ ἐξ Ο. 18. 107. 

ἐπεὶ στεφάνους ἐξ ὥπασεν Κάδμον στρατῷ 

ἐξ ἀέθλων (ἐξώπασεν Αὐδίατοθυ5) 1. 1.11. 

χρύσεαι δ᾽ ἕξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον Κηλη- 
δόνες Πα. 8. 10. 



ἐξάγω 

ἐξάγω] ὀνγίηρ οἱμ οἵ, γεϑοιιε 
λοίων ἀχέων ἔξαγεν Ρ. 83. δ1. 

ἐξαείρω] πιεά. τοἱν [ογ ομεϑεὶ!β Πέλοψ ἐξά- 
ρατο κάλλιστον ἕδνον Ο. 9. 10. 

ἐξαίρετος, -ον] 4. ὀλοξεη, οποῖσε ἑξαί- 

ρετον Χαρίτων νέμομαι κᾶπον Ο. 9. 26. 

ἀγῶνα δ᾽ ἐξαίρετον ἀεῖσαι --- Διός Ο. 10. 

24. ἐξαίρετον γόνον ἰδὼν κάλλιστον 
ἀνδρῶν Ρ. 4. 122. ἔτι καὶ Πυθῶθεν ᾿Ολνμ- 

πιάδων τ᾽ ἐξαιρέτοις ᾿Αλφεοῦ ἔρνεσι 
φράξαι χεῖρα 1. 1. θὅ. Τήνερον εὐρυβίαν 
θεμίτίων ὦ --ἸἼ ἐξαίρετον προφάταν Πα. 
9. 42. ἐμὲ δ᾽ ἐξαίρετο[ν] κάρνκα σοφῶν 
ἐπέων Μοῖσ᾽ ἀνέστασ’᾽ Ἑλλάδι Δ. 2. 
28. Ὁ. ἐχοεῤί᾽ίοηαὶ ἀνὴρ ἐξαίρετον 
ἕλε μόχθον Ῥ. 2. 80. ἡσυχίαν καμάτων 

μεγάλων ποινὰν λαχόντ᾽ ἐξαίρετον ὀλβί- 
οις ἐν δώμασι Ν. 1. 70. 

ἐξαιρέω) ἰαλε ομἐ ἐπεί νιν καθαροῦ 

λέβητος ἔξελε Κλωθώ Ο. 1. 26. ῥῆμα δ᾽ 

ἐργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει, ὅ τι κε 
σὺν Χαρίτων τύχᾳ γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι 
βαθείας Ν. 4. 8. 

ἐξαίφνᾶς] «ὐἀεηὶν ἀλλὰ Ζηνὸς τέχναις 
ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν Ο. 9. δ2. 

ἑξάκις) οὐκ ἕηηιεος Αἰγίνᾳ τε νικῶνθ᾽ 
ἑξάκις Ο. 1. 86. 

ἑξαλλάσσω] οἦαηρα τμϊεγὶν αἰὼν δὲ κυ- 
λινδομέναις ἁμέραις ἄλλ᾽ ἄλλοτ᾽ ἐξίᾶάλλα- 

ξεν Ι. 8. 18. 

ἐξἄνίημι) δέεαγ (οὗ ψοπιοπ ἰῃ Ἰδθουσ) τίς 

ἀνθρώπων σε χαμαιγενέων πολιᾶς ἐξανῆ- 

κεν γαστρός; Ρ. 4. 99. 

ἐξἄνίσταμι) πιεὰ., ἰπέγαῃϑ., »εἰργαίς ἥγοηι ς. 

ἔεπ. "τότε γὰρ μεγάλας ἐξανίστανται 
Λακεδαίμονος ᾿Αργείου τε κόλπου καὶ 

Μυκηνᾶν᾽" Ρ. 4. 49. 
ἐξάπάτάω]Ί ἀεοεῖνε βροτῶν φάτις -- 

δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις ἐξαπα- 

τῶντι μῦθοι (φάτιν ΣΥρ’) Ο. 1. 29. 

ἐξἄπίνας)] οἵ α «ἀάσ ἐξαπίνας εἰ μὴ 
θεὸς ὐὐρνυμὰ κυβερνατὴρ γένηται Ῥ. 

4, 218. 
ἐξάρίϑμος) «ἱχ ἐπ πιρηδὲν ἀγῶνα δ᾽ 

ἐξαίρετον ἀεῖσαι θέμιτες ὥρσαν Διός, ὃν 

ἀρχαίῳ σάματι πὰρ Πέλοπος ἱβωμῷϊ 
ἑξάριθμον ἐκτίσσατο (3... 'Ηρακλέης: “ἂς 

ἄλλον ἀλ- 
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50Χ υπΐῖυ νἱῇ Ιδθοτ 5 νεϊυς δοτγου δ, 

ᾳυδῶ ἀς 86χ Ἑςογίδηνηυ) βοποῦ θυ νν. 

θ4 ξΞοᾳᾳ. εαφυϊάσῃχ ἐμίο!!ερβεγα τη δ]]} πὶ.᾿" 

Θοβγοθάοσ: πόνων οοηΐ. ΟἸγίβὲ: οἴδοτθ 

τοίοσ ἴο (Π6 5ὶχ ἀου]ς αἰίδῦβ οἱ ΟἸντιρία, 

ν. 49) Ο. 10. 28. 
ἐξαρκέω] ταίέείν, δὲ ρεπέγοιις ὑγίεντα δ᾽ 

εἴ τις ὄλβον ἄρδει, ἐξαρκέων κτεάτεσσι καὶ 
εὐλογίαν προστιθείς Ο. ὅδ. 24. εὖ τε 
παθεῖν καὶ ἀκοῦσαι φίλοις ἐξαρκέων Ν.1.82. 

ἐξάρχω)] δερὶν (α 580η5) ἀδυμελεῖ δ᾽ 
ἐξάρχετε φωνᾷ Ν. 2. 28. 

ἐξαυδάω] εέεγ καὶ τόδ᾽ ἐξαύδασ᾽ ἔπος 
(8ς. Ζεύς) Ν. 10. 80. 

ἐξεῖπον] ἀεείανα {εἰν πάντα δ᾽ ἐξει- 
πεῖν --- ἀφαιρεῖται βραχὺ μέτρον ἔχων 
ὕμνος 1. 1. 60. 

ἐξελέγχω] ἐεεέ ἃ. αΞοεγίαϊη ἀλλὰ 
χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν Ν. 

10. 46. Β. 2γουε, δὲ δε ῥγοοῇ οἵὗἉ ὄ 
τ᾽ ἐξελέγχων μόνος ἀλάθειαν ἐτήτυμον 

Χρόνος Ο. 10. 588. 
ἐξέλκω] ἀναρ οἰ τααῖ., ἀείζυεν ᾿ς. ᾶ.ο. ἃ 

Εεοη. Ἑλλάδ᾽ ἐξέλκων βαρείας δονυλίας 

Ῥ. 1. 1δ. 

ἐξενέπω] ῥνοοϊαΐν, 1 ὀ Ἀἐξένεπε κρατέων 
πάλᾳ δολιχήρετμον Αἴγιναν πάτραν Ο. 8. 
20. τὰ μακρὰ δ᾽ ἐξενέπειν ἐρύκει! με τεθμὸς 

ὧραι! τ᾽ ἐπειγόμεναι Ν. 4. 88. 
ἐξερεϑίζω] γομδε ἰο ἀπρὲν τὰν (Ἧσον- 

χίαν) οὐδὲ Πορφυρίων μάθεν, παρ᾽ αἷσαν 

ἐξερεθίζων Ῥ. 8. 18. 

ἐξερείπω] -ἐνίλε 7 εἴ γάρ τις ὄζους 
ὀξυτόμῳ πελέκει ἐξερείψειεν μεγάλας δρνός 

(Τί γος : ἐξερείψαι κε οοἀά. : ἐξερείψῃ κεν 
Βεσρκ: ἐξερείψῃ μὲν Ἡοτααηη) Ρ. 4. 264. 

ἐξερωτάω) αὐ “κούρας δ᾽ ὁπόθεν γε- 
νεὰν ἐξερωτᾷς, ὦ ἄνα; Ρ. 9. 44. 

ἐξέτης) “ἰχ γοανς οἷά σώματα δὲ παρὰ 

Κρονίδαν Κένταυρον ἀσθμαίνοντα κόμιζεν, 

ἐξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ’ ἔπειτ᾽ ἂν 
χρόνον (5Ξς. ᾿Αχιλλεύς) Ν. 8. 49. 

ἐξευρίσκω] ἃ. ἐχρίογε Οὔλυμπόνδ᾽ ἔβα 

(Ἡρακλέης), γαίας τε πάσας καὶ 

βαθύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ 
Ι. 4. 660. Ὁ. ἰοοὶ [ον κάπρῳ δὲ 

βουλεύοντα φόνον κύνα χρὴ τλάθυμον 
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ἐξεύχομαι 

ἐξευρεῖν τ, 234. 4. ς. “6εὴ, ἀευῖτα 

ἄγ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρω- 
μεν ὕμνον Ρ. 1. 60. νεαρὰ δ᾽ ἐξευρόντα 
δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος 

Ν. 8. 20. ἁ. βηά, οἵη ᾿Ισϑμιάδος 

τε νίκας ἄποινα καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι 
κράτος ἐξεῦρε 1. 8. ὅ. 

ἐξεύχομαι] δοας ο. δοο. ἃ ἰπέ. τοῖσι μὲν 

ἐξεύχετ᾽ ἐν ἄστει Πειράνας σφετέρον 
πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν 
Ο. 18. 61. 

ἑξηκοντάκι) «ἰχὲν “πιδς ἀλαθής τέ μοι 
ἔξορκος ἐπέσσεται ἐξηκοντάκι δὴ ἀμφοτέρω- 
θεν ἀδύγλωσσος βοὰ κάρυκος ἐσλοῦ Ο. 18. 
99. 

ἐξίημι] Ιοοσε ἐξίει δ᾽ ὥσπερ κυβερνάτας 
ἀνὴρ ἱστίον ἀνεμόεν 1. 6. ἰδ 541}185 οἱ 

βορογοβίυ Ρ. 1. 91. 

ἐξυκνέομαι) (ἐξίκόμαν, ἐξίκετ᾽, ἐξίκετο, ἐξῖ- 
κέσθαν; ἐξίκηται; ἐξϊκέσθαι) α. ἐονη8 
805. λαιψηροῖς δὲ πόδεσσιν ἄφαρ 

ἐξικέσθαν 8.. ζγΏκουβΒ δηὰ 1485 Ν. 10. 

θ4. Ρ. ἐονιδ οἰ, αῤῥεαν ἀστέρος 
οὐρανίου φαμὶ τηλανγέστερον κείνῳ φάος 

ἐξικόμαν κε Ῥ. 8. 706. ἀμνάμονες δὲ βροτοί, 

ὅ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον κλνταῖς 

ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν 1. 7. 19. 
ς. επὰ ἃ Ἴομγπεν οἱ, ἐπ ο. ἄςο. τὰ 

μακρὰ δ᾽ εἴ τις παπταίνει, βραχὺς ἐξικέσθαι 
χαλκόπεδον θεῶν ἕδραν Ι. 7. 44. ὁ δ’ ἄρα 
γέροντα ξένον Στροφίον ἐξίκετο, νέα 
κεφαλά, Παρνασσοῦ πόδα ναίοντ᾽ Ρ. 11. 
80. Μολοσσίδα γαῖαν ἐξίκετ᾽ Πα. 6. 110. 

τοί. εἴ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται 
λοίσθιον (8Ξς. δρῦς) Ρ. 4. 266, 

ἐξίσταμι)] Ετ. Ουά., 480. 2 ἀε ϑιερῆ.: 
ἐξεστακώς παρὰ Πινδάρῳ (Βοεοκὰ: -ηκώς 

ςοαά.) ἔτ. 299. 

ἐξοπίσω] αἰονωανὰς μή μοι μέγας ἕρπων 
κάμοι ἐξοπίσω χρόνος ἔμπεδος ἱ. 6. 

μεγεαβεν Πα. 2. 27. ἐκέλευσεν --- νεῦσαι --- 

μιν ---- ἐᾷ κεφαλᾷ ἐξοπίσω γέρας ἔσσεσθαι 
ἱ, 6. ἡδεγεαβεν Ο. 1. 68. 

ξξορκος)] ὠπᾶεν οαὐλδ ταοῖ. ἀλαθής τέ 
μοι ἔξορκος ἐπέσσεται --- ἀδύγλωσσος βοὰ 

κάρυκος ἐσλοῦ (,. 6. τεαἰεὰ ὃγ οαἱῃ: 

ςοπίτα ὟΝΊ]., 3703) Ο. 18. 99. 
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ἔξοχος) (ξξοχον, -οἱ; -α ἀος.: -ὠτερος: 

-ὦτατοι; -ὥταται; -ἄτατα δος.) 8. 

δοἱαπάϊηρ οὐ, ἡμεἰ τ βουβόται τόθι 
πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται Δωδώναϑεν 
ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ιόνιον πόρον Ν. 4. 82. 

Ῥ. οτμείαπαέηρ, σιεργεηιδ περὶ θνατῶν 
δ᾽ ἔσεσθαι μάντιν ἐπιχθονίοις ἔξοχον 
Ο. 6. δ1. “Διὸς ἔξοχον ποτὶ κἄπον᾽᾽ Ρ. 9. 

δὅ8. Διὸς ὑψίστον προφάταν ἔξοχον 
ὀρθόμαντιν Τειρεσίαν Ν. 1. 60. ὅσσα δ᾽ 
ἀμφ’ ἀέθλοις, Τιμοδημίδαι ἐξοχώτατοι 

προλέγονται Ρτ. Ν. 2. 18. ἐν δὲ πείρᾳ 

τέλος διαφαίνεται ὧν τις ἐξοχώτερος 
γένηται ἱ. 6. οὗ Τλοϑδε ἐλίτιρς π᾿ λίον α 

ριαη ἰδ σερεγίον Ν. 8. 1. τὰ δ᾽ αὐτὸς 

ἀντιτύχῃ, ἕλπεταί τις ἕκαστος ἐξοχώτατα 
φάσθαι (6485 τνϑηϑομε Ἰεάοτ 815 448 

ογηθῆσηβίο Ζὶ Ὡδηηοη" ϑομδάοιναϊάξ, 

2081) Ν. 4. 92. ἐπεί σφιν Αἰακίδαι ἔπορον 

ἔξοχον αἷσαν Ν. 6. 47. Σκύριαι δ᾽ ἐς 
ἄμελξιν γλάγεος αἷγες ἐξοχώταται ρῥτ. 
«τ, 106. 4. ς. ἢ. Ρ]. ῥγὸ ὑτερ. ὃ. βϑβῃ. 

ὁ δὲ χρυσὸς --- διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος 
ἔξοχα πλούτον Ο. 1. 2. Αἴγιναν --- ἔνθα --- 

ἀσκεῖται θέμις ἔξοχ᾽ ἀνθρώπων »"ογε ἰδαἢ 

δνποηρ αἱ οἱμὲν πιέη ϑαπὰγβ Ο. 8. 28. 

φιλεῖν δὲ Κάρρωτον ἕξοχ᾽ ἑταίρων Ρ. δ. 

26. ἀ. δᾶν., ἐξόχως, εςῤεοία!)Ὠ υἱὸν 

δ᾽ !Ακτορος ἐξόχως τίμασεν ἐποίκων Ο. 
9. 69. 

ἐξύφαίνω] «. 'νεαυε ἰο αἡ εηὰ ταρῖ. τὶν 
δὲ τούτων ἐξυφαίνονται χάριτες Ρ. 4. 

2718. Ὅ. ὠεαυδ οἰ, ογεαίε πλθῖ. ἐξύφαινε, 

γλνκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, φόρμιγξ, Λνδίᾳ 
σὺν ἁρμονίᾳ μέλος Ν. 4. 44. 

ἔξω] α. ἐο δὲ οι! εἰάδ, ομμυαγὰς τὰ καλὰ 
τρέψαντες ἔξω Ρ. 8. 88. Β. ΡτΓόρ. 6. 
8εῃ., ομδυϊίὰ καὶ παρέλκει πραγμά- 
τῶν ὀρθὰν ὁδὸν ἔξω φρενῶν Ο. 7. 47. 
ἕλπομαι μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ ὡσείτ' 
ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω Ρ. 1. 44. ἤ μέ τις 
ἄνεμος ἔξω πλόον ἔβαλεν; Ῥ. 11. 839. 
γλῶσσα δ᾽ οὐκ ἕξω φρενῶν λὲς τυογὰς ἄγ 
αἱ οπδ υἷι ᾿ἷξ ἱπομρῆίς 1. θ6. 72. ἁνίκ᾽ 

ἀνθρώπων καματώδεες οἴχονται μέριμναι 

στηθέων ἔξω (ΜιΒΟΒοΓΙΠ ΘᾺ; ἔξωθεν ςοἀά.) 

ἔτ. 124. 0. 



ἔοικα 

ἔοικα] (ἔοικε(ν); εἰκώς, -ὁτία), εἰκός ποπι., 
ἐοικότ(α) ποπϊ., δςς.) 

1. “ει (νϊἀ6οτ) τὰ δ’ ᾿Ολυμπίᾳ 
αὐτῶν ἔοικεν ἤδη πάροιθε λελέχθαι ἱ. 6. 

1 δείίευε 1 δαυε Ο. 18. 102. 

2. ἱπιροῦβοηδὶ, ἐέ δεξί, ἐς ΜΗΐηρ ἃ. ς. 

ἐπέ. οἠἹἱγ. ταύταν σκότει κρύπτειν 

ἔοικεν τ. 42. 6. Ὁ. ο. δος. ἃ ἱπί. ἐπεὶ 
ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν Ν, 4. 82. 
ς. 6. ας. ἃ ἐηΐ. ἄμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνου 

σεισίχθον᾽ υἱὸν --- κελαδῆσαι 1. 1. ΤῈΣ 
3. νᾶσγῖ., ἐοικώς, “ἐδ ηβ ἃ. 

δ’ ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων ᾿δῇ 
Ο. 1. 8δ. παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνον 

Ο. 4. 27. τάχα δὲ παθὼν ἐοικότ᾽ ἀνὴρ 
Ῥ, 2. 29. χρὴ τὰ ἐοικότα πὰρ δαιμόνων 
μαστευέμεν θναταῖς φρασίν Ῥ. 8. δ9. 

ἔστι δ᾽ ἐοικὸς ὀρειᾶν γε Πελειάδων μὴ 
τηλόθεν ᾿ῳωὠαρίωνα νεῖσθαι Ν'. 2. 10. εἰ δ’ 

ἐὼν καλὸς ἕρδων τ᾽ ἐοικότα μορφᾷ ἀνο- 
ρέαις ὑπερτάταις ἐπέβα παῖς ᾿Αριστοφά- 

νεος Ν. 8. 19. τὶν δ’ ἐοικότα καιρὸν ὄλβου 

δίδωσι Ν. 7. 68. μὴ φθόνει κόμπον τὸν 
ἐοικότ᾽ ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ πόνων Ι. ὅ. 

24, Ῥ. ἐκεῖν, ῥγοδαδὶΈΣ ἐοικότα γὰρ 
καὶ τελευτᾷ φερτέρου νόστου τυχεῖν Ρ. 1. 
84. ς. ἐΐλα, οὐνεῖαν ἰο ο. ἄαϊ. τόλμᾳ 

γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν 

λεόντων ἐν πόνῳ (8ς. Μέλισσος) 1. 4. 46. 

ἐόλει] (ρί. οἱ εἵλω ϑοῦνγζΖ.; οἰ. Κ. Β. 2. 
418: οἱ εἴλέω Ἐτσί5!ς.) ἰγομδῖες, σαιι565 [ὁ 

τυασέν (εἴ. Σ ΑΡ. ἈΒοά. 8. 471.) πῦρ δέ 

νιν οὐκ ἐόλει (Βοοοῖκ: αἰόλλει οοἀά., Σ.}) 

Ρ. 4. 288. 

ἑορτά] (-ά, -ἀν; -αἱ, -αἷς.) {εϑ!έυαϊ καί 
νυν ἐς ταύταν ἑορτὰν ἵλαος ἀντιθέοισιν 

νίσεται Ο. 8. 84. βωμοὺς ἐξ διδύμους 

ἐγέραρεν ἑορταῖς θεῶν μεγίσταις ἰῃ ΟἸγτα- 
Ρὶα Ο. ὅ. ὅ. εὖτ’ ἂν δὲ --- Ἡρακλέης --- 

πατρὶ ἑορτάν τε κτίσῃ πλειστόμβροτον 
τεθμόν τε αἱ ΟἸγταρία Ο. 6. 69. φοινικό- 

πεζαν ἀμφέπει Δάματρα λευκίττπον τε 

θυγατρὸς ἑορτὰν (5Ξς. “Ἱέρων) Ο. 6. 98. 

πενταετηρίδ᾽ ὅπως ἄρα ἔστασεν ἑορτὰν 
ἂὲ ΟἸγπιρῖα Ο, 10. 68. ἁρπαλέαν δόσιν 

πενταεθλίον σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς ἐπάγαγες 

ἐδο οδοΥ βάτλοβ ἴῃ ΑἸρίπα ᾿νοσο τῆς ὈοΙρἢϊ- 
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ἐός] (ἑοῖο, ἑῷ, ἐόν; ἐῶν: 

ἐός 

πία σοηϑοοσζαιοα ἴο ΑΡρΟΙο ὨΟΙΡὨἑοῖο5 ἀπὰ 

Ασίετηῖβ ΠεΙρμἰπία, ΕἌσῃς}} Ρ. 8.66. "Αδρα- 

στος --- νέαισί θ’ ἑορταῖς ἰσχύος τ᾽ ἀνδρῶν 

ἁμίλλαις ἅἄρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαινε 
κυδαίνων πόλιν δε Ῥγίδία δὲ ϑίκγου 

Ν. 9. 11. πενταετηρίδ᾽ ἑορτὰν Ἡρακλέος 
τέθμιον κωμάσαις δὲ ΟἸγιηρία Ν. 11. 27, 

7ες ἐορτ[ἀ (ϑὰρν. 58ε}}.) (τ. 89. 4. φιλοφρο- 

σύναι [ ἑ]ορταὶ ἔμπεδοίν (ϑὰρν». 1.οὉε}} 
Θρ. 4. 16. πενταετηρὶς ἑορτὰ βονπομπός 
ἔθ Ῥυιίδη ἰςβᾶναὶ, οὐ (ῃς ἔἶτβὲ ἄδγ οἱ 

ΜΈΣΟΙ 88 ἃ βδοῦδος ἐσ, 198, 

ἑᾶς, ἐᾷ, ἑάν; 
ἑαϊς: ἐόν δος.) δίϑ, λδγ, ἐδλεὶγ οὖσ (8.08), 

τείοσσοβ ἴο ϑ8υν)]εο οἱ δερίομος ΟΥὗΓ 

εἴαυξε, Ὀυὲ ν. Ῥ. 9. 108. (ςξ. ὅς) αἰτέων 

λαοτρόφον τιμάν τιν᾽ ἐᾷ κεφαλᾷ Ο. 6. 60. 
κἄδός τε τιμάσαις ἐόν (νέον οοηΐ. ΒοΣρκ) 

Ο. 1. ὅ. ἐκέλευσεν --- νεῦσαι, -- μιν 

(Ξε 'Ρόδον) --- ἐξ κεφαλᾷ ἐξοπίσω γέρας 
ἔσσεσθαι Ο. 7. 67. ἴδε --- βαθὺν εἰς ὀχετὸν 
ἄτας ἴζοισαν ἐὰν πόλιν Ο. 10. 838. ἔπραξε 

δεσμὸν ἐὸν ὄλεθρον Ῥ. 2. 41. ἐνέπαξαν 

ἕλκος ὀδυναρὸν ἐᾷ πρόσθε καρδίᾳ Ρ. 2. 91. 

“κέλεται γὰρ ἐὰν ψυχὰν κομίξαι Φρίξος" 
Ρ. 4. 169. μή τινα --- τὰν ἀκίνδυνον παρὰ 
ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσσοντ᾽, ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ 
θανάτῳ φάρμακον κάλλιστον ἑᾶς ἀρετᾶς 
ἅλιξιν εὑρέσθαι σὺν ἄλλοις Ῥ. 4. 187. 

ἐὸν ἐρημώσαισα χῶρον (5ς. δρῦς) Ρ. 4. 

269. τὸν δὲ Κένταυρος ζαμενὴς --- μῆτιν 

ἐὰν εὐθὺς ἀμείβετο Ῥ. 9. 38. ἐμὲ δ᾽ οὖν τις 
ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον πράσσει χρέος 
αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν ἑῶν 

προγόνων (Μοκοϊ. πιεῖ. στ.: τεῶν ςοἀά., 
πηᾶς καὶ τεῶν δόξαν παλαιὰν προγόνων 
οοηΐ. Βογρκ) Ρ. 9. 108. δισσαῖσι δοιοὺς 

αὐχένων μάρψαις ἀφύκτοις χερσὶν ἑαῖς 

ὄφιας Ν. 1. 48. ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος 

ἐὸν πόδα νέμων Ν, 0, 18. [ἐᾷ ςοπὶ. Ηοτ- 
τηϑηῃ: ἐμᾷ οοἀά., Σ. Ν. 7. 858. τίς ἄρ᾽ 
ἐσλὸν Τήλεφον τρῶσεν ἑῷ δορὶ; 1. δ. 42. 
ξυνὸν ἄστει κόσμον ἑῷ προσάγων 1. 6. 69. 

ἄλοχον εὐειδέα θέλων ἑκάτερος ἐὰν ἔμμεν 

Ι. 8. 29. τέρας δ᾽ ἐὸν εἴπτέν σφι ἱ. ς. λα λαά 
λαῤῥεηεά ἰο δἕηι Πα. 4. 39. ἐάν τ᾽ ἔφανεν 

φυάν Πα. 20. 12. πρό]θυρον ἐόν Πα. 22. 



ἐπᾶβολέω 

16. ἐ)άν (οἴ. ν. 20 υὐδἱ ἐάν ἀεὶ. 5ηε}}: 

ἐ]άν ε Σ ΟἪ 8υρρ.) Δ. 1. 84. Ἰπατρὸς 
ἑοῖοί ἡήτ. 838. 8. 

ἐπᾶβολέω] ἐ]παβολ([ἐο)νί τι (βΒρ». 5561.) 

Πα. 6. 182. 
ἐπαγγέλλω])] ῥγοΐεν “φιλίων δ᾽ ἐπέων 

ἄρχετο ξείνοις ἅ τ᾽ ἐλθόντεσσιν εὐεργέται 
δεῖπν᾽ ἐπαγγέλλοντι πρῶώτον᾽" Ῥ. 4. 81. 

ἐπαγείρω] εαὐΐ ἰορεῖμεν “ἐπὶ λαὸν ἀγείραις 
νασιώταν ὄχθον ἐς ἀμφίπεδον᾽" Ῥ. 9. δά. 

ἐπᾶγορία) δίαηιε ὑμῖν ἄνευθ᾽ ἐπαγορίας 
ἔπορεν (Μείποκε: ἀπαγορίας ςοοἀά.) ἔν. 

122. 0. ἐπαγορίαν ἔχει (ἐπίμωμός ἐστι 
οχρίϊο. Ησϑυςῖ.) έγ, 869. 

ἐπάγω) (-άγει, -άγοισιν: ἃοτ. -ἄγαγες, 
-ἄγαγ᾽᾽.) ὀνίηρ (10) ὦ Κύπρον δέσ- 

ποινα, τεὸν δεῦτ᾽ ἐς ἄλσος φορβάδων 

κορᾶν ἀγέλαν ἑκατόγγνιον Ξενοφῶν -“--- 

ἐπάγαγ᾽ (ἀπάγαγ᾽ ε εοἀά. Αἰπεηδοὶ 
οοηΐ. Μεΐποξε) ἐσ. 122, 20. πιεῖ., ἁρπαλέαν 

δόσιν πενταεθλίον σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς 

ἐπάγαγες (8ς. ᾿Απόλλων) Ρ. 8. 66. 

οὕτω δὲ Μοῖρ᾽ --- ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει 
Ο. 2. 87. Ἱέπαγομί Πα. 20. 6. εὔοδμον 

ἐπάγοισιν ξαρ φυτὰ νεκτάρεα (υπι8 οοἄ. 
Ῥίοπ. Ηδὶ.: ἐπαίωσιν το}}.) ἐγ. 76. 18. 

ἐπαείρω] ετ:οἱ στεφάνων ἄωτοι κλυτὰν 
Λοκρῶν ἐπαείροντι ματέρ᾽ ἀγλαόδενδρον 

Ο. 9. 80. 
ἐπαινέω] (ἐπαινέοντι ἐοηΐ.; -ἑων; -εἶν: ἑαυ. 

-ἥσομεν: δος. ἐπαίνεσα; -ἦσαις, -ἥσαντες; 

-ῆσαι: ρᾶ385. ἐπαινεῖσθαι οοηϊ.) ἃ. 

ῥναῖδε ς. αος [ἀδξ. Τρισολυμπιονίκαν 

ἐπαινέων οἶκον ἥμερον ἀστοῖς ξένοισι δὲ 

θεράποντα, γνώσομαι τὰν ὀλβίαν Κόριν- 
θον Ο. 18. 2. βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι 
ἀκίνδυνον ἐμοὶ ἔπος σε ποτὶ πάντα 
λόγον ἐπαινεῖν παρέχοντι Ῥ. 2. 67. λέξατο 
πάντας ἐπαινήσαις ᾿Ιάσων Ῥ. 4. 189. 

ἄνδρα κεῖνον ἐπαινέοντι συνετοί (ὈγΣ.: 

αἰνέοντι οοὐά.) Ῥ. δ. 107. εἰ δ᾽ ὄλβον ἣ 
χειρῶν βίαν ἣ σιδαρίταν ἑτταινῆσαι 

πόλεμον δεδόκηται Ν. ὅ. 19. ο. ἀδὲ,, 

ἀδελφεοῖσί τ’ ἐπαινήσομεν ἐσλοῖς (ΥΝ1].: 

ἀδελφεούς τ᾽ ἐπαινήσομεν ἐσθλοὺς οοἀά.: 

ἀδελφεοὺς καὶ ἐπαινήσομεν ἐσλοὺς ΔΠ]- 

νατάς; 4]. 41.) Ῥ. 10. 69. ᾿᾿τῷ παρεόντι 
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δ᾽ ἐπαινήσαις ἑκὼν ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖα φρόνει" 
ἔτ. 48. 4. ρ485., ἐν λόγοις δ᾽ ἀστῶν 

ἀγαθοῖσιν ἐπαινεῖσθαι χρεών (30. ᾿Αριστα- 

γόραν; 5ἰς. 5ογ.: ἀγαθοῖς μὲν αἰνεῖσθαι 
οοἀά.; ἀγαθοῖσί μιν αἰνεῖσθαι Μη ρατο}}}) 
Ν. 11]. 17. Ὁ. ἀῤῥνουε ς. ἀος. σύν- 

θεσιν ταύταν ἐπαινήσαντες οἱ μὲν κρίθεν 

Ῥ. 4. 108. λόγον ἄνακτος Εὐξαντίον 
ἐπαίνεσα Πα. 4. 86. 

ἔπαινος} ῥνγαΐεε ὁ γὰρ ἐξ οἴκον ποτὶ 
μῶμον ἔπαινος κίρναται “τ. 181" 

ἐπᾶίσσω) γεοὴ προ τς. δες. ἄλλοτε δ᾽ 
ἀλλοῖος οὖρος πάντας ἀνθρώπους ἐπαίσ- 
σὼν ἐλαύνει 1. 4. 6. 

ἐπᾶκοέω ἢ] δα οπε'ς ιυἱίπιεδς θεῶν κρα- 
τίστου παῖδες, ἐπακοοῖτε νῦν (ςοηί. 

Βετρῖ, {41518 Ἔχδλρ 8 υ5ι18, οἱ. ΘοῆννγΖ., 

1. 468: ἐπάκοοι νῦν ςοἀά.) Ο. 14. 168. 

ἐπᾶκούω] ἰἐξίεη Ιο ᾿ς. εῦ. ἐπεὶ θεσφάτων 
ἐπᾶκουσαν (Ττῖο!. πιοῖτὶ οδυβα; ἄκουσαν 
ςοἀὰ.) 1. 8. 81. 

ἐπακτός] ἱνιῤονίεά ταςῖϊ., αἰΐεπ πλοῦτος 
ὁ λαχὼν ποιμένα ἐπακτὸν ἀλλότριον Ο. 
10. 89. χειμέριος ὄμβρος, ἐπακτὸς ἐλθὼν 

ἐριβρόμου νεφέλας στρατὸς ἀμείλιχος Ρ. 
θ. 10. 

ἔπαλπνος ελεενίε! τοῖς οὔτε νόστος ὁμῶς 

ἔπαλπνος ἐν Πυθιάδι κρίθη (ἡδύς, προση- 

νής. Σ.) Ρ. 8. 84. 
ἔπαλτο) ν. πάλλω, [ἐφάλλομαι.] 

ἐπάμερος) ν. ἐφάμερος, -ἴος. 
ἐπαντέλλω)] γνίδεέ εὐ ἀαη πιοῖ. ὁ δ᾽ 

ἐπαντέλλων χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ 

κάμοι (ἱ. 6. ἐλα! ἐς σονιηρ) Ο. 8. 238. 

ἐπάξιος) τονίδν κεῖνον ἅψαι πυρσὸν 
ὕμνων καὶ Μελίσσῳ, παγκρατίον στε- 

φάνωμ᾽ ἐπάξιον 1. 4. 44. ς. ρει. φαῖμέν 

κε γείτον᾽ ἔμμεναι -- χάρμα πάντων 

ἐπάξιον Ν. 7. 89. 
ἐπᾶἄοιδά] (Ποα]πΒ) ολαγη τοὺς μὲν μα- 

λακαῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων Ῥ. 83. 681. 

λιτάς τ᾽ ἐπαοιδὰς ἐκδιδάσκησεν σοφὸν 

Αἰσονίδαν Ῥ. 4. 217. ἐπαοιδαῖς δ’ ἀνὴρ 

νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν (τοῖς 

ὕμνοις Σ.) Ν. 8. 49. 

ἐπαράσσω] ἀας}, δνεακ τέλος δ’ ἀείραις 
πρὸς στιβαρὰς ἐπάραξε πλευράς (ν. 1. 
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ἀπάραξε, ἄραξε: 5Ξ..)ὴ ᾿Ανταῖον, ὁ. 6. 
δραϊηϑέ 9 οἵνὴ γἱῦ5) ἔτ. 111. 4. 

ἐπαρκέω] ῥνουϊδε ἄγγελος ἔβαν, πέμπ- 
τον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώ- 
νων ἄπο, --- ᾿Αλκίμιδα, σέ γ᾽ ἐπαρκέσαι 

κλειτᾷ γενεᾷ (Τυῦγη: τό γ᾽ ἐπαρκέσε 
εοὐά.: "“᾿μηϊπῖνο ἀρυὰ νεζθατ) γαρύω 

Βδπ6 ἱπιυβίλεο᾽᾿ ϑοΐτγ.: εἴ. ἘΓΔΘΠΚΕΙ ΟἿ 

Αρακι. 1110) Ν. 6. 60. 
ἐπασκέω]! α. ἐχαξ ἐπασκήσω κλυταῖς 

ἥρωα τιμαῖς Ν. 9. 10. Θήβαν ἔτι μᾶλλον 

ἐπασκήσει (85. ὁ ἐμὸς ὕμνος) ἰτς. 194. δ. 

"», ἐγαὶη θνγάτηρ --. ᾿Ανδαισιστρότα 

ἂν ἐπάσκησε μήδεσίι! (.. 6. ἴο ὍὈὰὲὰ τῆς 

σΒοσὰβ Ἰοδάθσ 'π τη Ῥδεϊποηεὶοπ) Παρθ. 
2. 11. 

ἐπαυρέω)] «. 5δανο, ἤσυο α φδανα καὶ γει- 

τόνων πολλοὶ ἐπαῦρον, ἀμᾶ δ᾽ ἔφθαρεν 
ἡ. 6. βΒδασεὰ ἱπ Ποὺ ἰαΐες Ῥ. 8. 30. Ῥ. 

τηρᾶ,, “Π70γ}, ωἱη ᾿ς. ἂςς. ἃ θῇ. γλυ- 

κεῖάν τοι Μενάνδρου σὺν τύχᾳ μόχθων 

ἀμοιβὰν ἐπαύρεο Ν. δ. 49. 
ἐπαυχένιος οκ σπο'ς τκοιμ σης φέρειν δ᾽ 

ἐλαφρῶς ἐπαυχένιον λαβόντα ζυγὸν ἀρή- 
γει Ῥ. 8. 98. 

Ἔπαφος} θοη οὗ Ζεῦβ ἀπά 1ο. “φαμὶ 
Ὑὰρ τἄσδ᾽ ἐξ ἁἀλιπλάκτονυ ποτὲ γᾶς 
(Θήρας) ᾿Επάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν 

φυτεύσεσθαι" ἱ. 6. {Πῦγα, ἀδιρηΐες οἱ 
Ἐρᾶρδοβ Ρ. 4. 14. πολλὰ δ᾽ Αἰγύπτῳ 
{κατῴκισθεν! ἄστη ταῖς ᾿Επάφου παλά- 

μαις Ν. 10. δ. 

ἐπεὶ) ςοπ). ἃ. ἰοιηρογαὶ, ο. δογ. ἱπά., 
αἴίεν, ὠλθη τοῦ --- ἐράσσατο --- Πο- 

σειδάν, ἐπεί νιν καθαροῦ λέβητος ἔξελε 
Κλωθώ Ο. 1. 26. ᾿Αχιλλέα τ᾽ ἔνεικ᾽, ἐπεὶ 

Ζηνὸς ἦτορ λιταῖς ἔπεισε, μάτηρ Ο. 2. 79. 
φθέγξατ᾽ ἐπεὶ κατὰ γαῖ᾽ αὐτόν τέ νιν καὶ 
φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν Ο. 6. 14. βασι- 

λεὺς δ᾽, ἐπεὶ πετράεσσας ἐλαύνων ἵκετ᾽ ἐκ 

Πυθῶνος, ἅπαντας ἐν οἴκῳ εἴρετο παῖδα 

Ο. 6. 47. τερπινᾷς δ᾽ ἐπεὶ -- λάβεν καρπὸν 
ἭΡβας, -- ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν᾽ Ο. 6. 57. 

δράκοντες, ἐπεὶ κτίσθη νέον, --- οἱ δύο μὲν 

κάπετον Ο. 8. 37. ἐκτίσσατο, ἐπεὶ Ποσειδά- 
νιον πέφνε Κτέατον Ο. 10. 26. ἀλλ’ ἐπεὶ 

τείχει! θέσαν ἐν ξυλίνῳ σύγγονοι κούραν, 

ἐπεί 

σέλας δ᾽ ἀμφέδραμεν λάβρον ᾿Αφαίστου, 
τότ᾽ ἔειπεν Ρ. 8. 38. “τοί μ᾽ ἐπεὶ πάμ- 

πρώωτον εἶδον φέγγος, --- κρύβδα πέμπον᾽" 

ὶ. ο. Ἂς ςοὐὐ ἂς Ῥ. 4. 111. ἐπεὶ κατέβα 

ναυτν ἄωτος, λέξατο Ρ. 4. 188. ἐπεὶ δ᾽ 

ἐμβόλου κρέμασαν ἀγκύρας ὕπερθεν, --- 

ἐκάλει Ρ, 4. 191. κεῖνόν γε καὶ βαρύκομποι 
λεόντες περὶ δείματι φύγον, γλῶσσαν 
ἐπεί σφιν ἀπένεικον ὑπερποντίαν Ῥ. δ. 69. 
μόλον, καπνωθεῖσαν πάτραν ἐπεὶ ἴδον 

Ῥ. δ. 84. τόν, Εὐρυσθῆος ἐπεὶ κεφαλὰν 
ἔπραθε φασγάνου ἀκμᾷ, κρύψαν Ρ, 9. 80. 
ἔνθ᾽ ᾿Αλεξίδαμος, ἐπεὶ φύγε λαιψηρὸν 
δρόμον, παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν 
ἄγεν Ῥ. 9. 12]. μάντιν τ’ ὄλοεσσε κόραν, 
ἐπεὶ --- ἔλυσε δόμους ἀθρότατος Γ΄. 11. 38, 
ἄλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων 

ἐρρύσατο, παρθένος αὐλῶν τεῦχε πάμφω- 

νον μέλος Ρ. 12. 18. ἀρχαῖον ὀτρύνων 
λόγον, ὡς, ἐπεὶ --- μόλεν, ὡς --- κροκωτὸν 
σπάργανον ἐγκατέβα Ν. 1. 836. Πριάμου 
πόλιν Νεοπτόλεμος ἐπεὶ πράϑεν Ν. 7. 88. 

ὁ δ᾽ ὄλβῳ φέρτατος ἵκετ᾽ ἐς κείνον γενεάν, 
ἐπεὶ ἐν χαλκέοις ὅπλοις Τηλεβόας ἔναρεν 

Ν. 10. 14, ἐπεὶ δ’ ἄλκιμον νέκυν ἐν τάφῳ 

πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν, ---- ἦλθον 
ἄγγελοι Πα. 6. 38. ἀνδροδάμαντα δ᾽ 

ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπὰν μελιαδέος οἶνον, 

ἐσσυμένως ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ 
τραπεζᾶν ὦθεον ἐς. 166. 1. Ὁ. οδυθϑα!, -- 
γάρ. Μοῖσα δ᾽ οὕτω ποι παρέστα 

μοι ---- ἐπεὶ --- στέφανοι πράσσοντί με 

τοῦτο ϑεόδματον χρέος Ο. 8. 6. ὁδὸν 

ἀγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανται, στεφά- 

νους ἐν ᾿Ολυμπίᾳ ἐπεὶ δέξαντο Ο. 6. 27. 
ἀλλά νιν οὐκ εἴασεν. ἐπεὶ --- εἶπε Ο. 7. 61. 

ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ᾽, ἐπεὶ νεφέλᾳ παρελέ- 
ξατο Ῥ, 3. 86. πέμψεν κασιγνήταν --- ἐς 
Λακέρειαν, ἐπεὶ παρὰ Βοιβιάδος κρημνοῖ- 

σιν ᾧκει παρθένος Ρ. 8. 84, ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ 

πομφόλυξαν δάκρνα γηραλέων γλεφάρων, 

ἂν περὶ ψυχὰν ἐπεὶ γάθησεν Ῥ. 4. 123, τὰν 

μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον ---. 

ἐπεὶ θατγτὸν εἶδος ἔπλετο Ῥ, 9. 108. ἐπεὶ 
ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν Ν. 4. 81]. 

ὑπέρτατος ᾿Αγησιμάχοι᾽ ὑέων γένετο. 
ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον 



ἐπεί 

ἀρετᾶς ἦλθον Ν. 06. 28. ἐντὶ πρόσοδοι 
νᾶσον εὐκλέα τάνδε κοσμεῖν. ἐπεί σφιν 

Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἷσαν Ν΄. 6. 40. 

διὰ τὸν ἀδυετῆ --- Ὅμηρον. ἐπεὶ ψεύδεσί 
οἱ ποτανᾷ τε μαχανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τι 
Ν, 7. 22. (ΌΥ δοξοσίδι πίη με Ὀϊοβκουτσοὶ 

ἘλοΥ Βαανα Ὀφοοπις ργοαὲ δίῃιθῖθβ) ἐπεὶ 
εὐρνχόρον ταμίαι Σπάρτας ἀγώνων μοῖ- 

ραν --- διέποντι Ν. 10. δ1. πότμον 
ἀμπιπλάντες ὁμοῖον. ἐπεὶ τοῦτον “--- 

εἷλετ᾽ αἰῶνα Ν. 10. δ7. χορεύων --- τὰν 
ἁλιερκέα ᾿Ισθμοῦ δειράδ᾽. ἐπεὶ στεφάνους 
ἕξ ὦπασεν Καδμοῦ στρατῷ ἐξ ἀέθλων 
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ἐπείγω] λαείεη 

ἔπειτα, ἕἔπειτεν 

ἂν φράσαι δύναιτο; Ο. 2. 98. ἐπεὶ ἀντίον 
πῶς ἂν τριόδοντος Ἡρακλέης σκύταλον 

τίναξε χερσίν; Ο. 3. 29. ἐπεὶ τίνα πάτραν, 
τίνα οἶκον ναίων ὀνυμάξεαι ἐπιφανέστε- 

ρον; Ρ. 7. δ. ς. ταρξ. Ἰδιὰ θυρᾶν ἐπειδ 
Πα. 20. 7. ἐπεὶ πάντα δέν. 3844. 11. 

ἃ. δοῖ., ο. ρασί., ξΖάν- 
θον ἤπειγεν --- καὶ ἐς Ἴστρον ἐλαύνων 
Ο. 8. 47. Ῥ. πιεὰ. “Υίνωσκε δ᾽ 
ἐπειγομένους" Ῥ, 4. 84. ὠκεῖα δ᾽ ἐπεῖγο- 

μένων ἤδη θεῶν πρᾶξις Ῥ. 9. 67. τὰ 
μακρὰ δ’ ἐξενέπειν ἐρύκει με τεθμὸς ὧραί 
τ’ ἐπειγόμεναι Ν. 4. 84. 

ἐπειδή] οἰποε γλυκύ τι δαμωσόμεθα καὶ 
ἐπεὶ κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ ἀντὶ μόχ- μετὰ πόνον. ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς 
θων --- ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν 1. 1. 46. ᾿’ γεϊταντάλον λίθον παρά τις ἔτρεψεν 

ἀλλ’ οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν ᾿ἄμμι θεός Ι. 8. 9. 

θεῶν πραπίδες, ἐπεὶ θεσφάτων ἐπάκουσαν ἔπειμι)] α. ἐδ μροπ ς. βεῃ. 

Ι. 1. 10. μὴ φθονεραῖσι φέρειν γνώμαις. 

ἀλλ᾽ ὅταν 

Ι. 8. 81. Δωρίων ἔλαχεν σελίνων. ἐπεὶ 

περικτίονας ἐνίκασε Ι. 8. θ4. ἔσχον Δᾶλον, 
ἐπεί σφιν ᾿Απόλλων δῶκεν --- ᾿Αστερίας 

δέμας οἰκεῖν Πα. δ. 40. ἐπεὶ αν Πα. 78. 138. 

πατρῶι᾽ ἐπεί Θρ. 4. 12. ἐο]Ποντἱηρ ἱταρν.: 
“'κράτει δὲ πέλασον. ἐπεὶ τρεῖς τε καὶ δέκ᾽ 

ἄνδρας ὀλέσαις᾽᾽ Ο. 1. 79. δίδοι τέ οἱ 

αἰδοίαν χάριν --.- ἐπεὶ ὕβριος ἐχθρὰν ὁδὸν 

εὐθυπορεῖ Ο. 7. 0. ἀπό μοι λόγον τοῦτον, 
στόμα, ῥῖψον. ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι θεοὺς 

ἐχθρὰ σοφία Ο. 9. 87. κλῦτ᾽, ἐπεὶ εὔχομαι 

Ο. 14. δ. μήτ’ ἀρετάν ποτε σιγάτω 
πατρῴαν μηδὲ τούσδ᾽ ὕμνους. ἐπεί τοι 

οὐκ ἐλινύσοντας αὐτοὺς ἐργασάμαν 1. 2. 

40. Κλεάνδρῳ πλεκέτω μνρσίνας στέφανον, 

ἐπεί νιν ᾿Αλκαθόου τ’ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν 
"Επιδαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίν 1. 8. 67. 

10] ον ἃ ᾿ν]5}: θεὸς εὔφρων εἴη λοιταῖς 
εὐχαῖς. ἐπεί νιν αἰνέω Ο. 4. 14. ἐν τίν κ᾿ 

ἐθέλοι --- εὐτυχῶς ναίειν ---. ἐπεὶ τετραό- 

ροισιν ὧθ’ ἁρμάτων ζυγοῖς ἐν τεμένεσσι 
δόμον ἔχει τεοῖς Ν. 7. 98. ἰηϊγοάυοίπα 

Ῥαγθηῖτηςπθ: ἐπεὶ πλοῦτος ὁ λαχὼν 

ποιμένα ἔπακτον --- στυγερώτατος Ο. 
10. 88. ᾿πηἐγοάδυςίηρ ὀχατήρ]ςο: τεκμαίρομαι 

ἔργοισιν 'Ἡρακλέος. ἐπεὶ Γηρυόνα βόας --- 

ἔλασεν ἔτ. 109. 6. ἱπιγσοδυςίης αυδβίίοι: 

ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, καὶ 

κεῖνος ὅσα χάρματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν, τίς 

ἔπειμι] 4. αρῥγοαξςἢ 

αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ, λαμπρὸν φέγγος 

ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰὼν (Ηεγπε: 
ἔπεστι φέγγος ςοἀὰ.) Ῥ. 8. 97. Ὁ. ς. 

ἄδξ. ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτανᾷ τε μα- 

χανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τι Ν. 7. 28. ἀλαθής τέ 

μοι ἕξορκος ἐπέσσεται ἑξηκοντάκι δὴ 

ἀμφοτέρωθεν ἀδύγλωσσος βοὰ κάρυκος 

ἐσλοῦ ἱ. α. Ἰεπάβ. τννεϊχῃε ἰο τὴν 'νοσὰβ8 

Ο. 18. 99. τας. Ἰγὰρ ἐπῆν πόνος 

Πα. 8. 88. 

ἕκαλος ἔπειμι γῆρας 

ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα (έυπξ. }}1. 7. 

41. Ρ. 20 οὐξγ ἐπῆεν (58... ᾿Απόλ- 

λων) γᾶν τε καὶ -- θάλασσαν (δεῆτ.: 

ἐπήει ςοἀὰά. Θέγαροπίβ) ἔτ. δ1. 1. 

ἜἜπειοί] δε δποίοπε ἱππαθίδηΐ5 οἱ ΕἸ͵8. 
᾽Ολύμπιος ἀγεμὼν θύγατρ᾽ ἀπὸ γᾶς 

᾿Επειῶν ᾿Οπόεντος ἀναρπάσαις Ο. 9. δ8. 
ξεναπάτας ᾿Επειῶν βασιλεὺς Αὐυρεᾶ5 Ο. 

10. 85. 
ἔπειτα, ἔπειτεν] «. ἐλένγεαξεν, αὐίενιυανὰς 

ἑπτὰ δ᾽ ἕπειτα πυρᾶν νεκρῶν τελεσθέν- 
τῶν --- εἶπεν Ο. 6. 16. ἄλλαι δὲ δύ᾽ ἐν 

Κορίνθον πύλαις ἐγένοντ᾽ ἔπειτα χάρμαι 
Ο. 9. 8θ. ἐς Φᾶσιν δ᾽ ἔπειτεν ἤλυθον Ρ. 4. 

211. μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως 

δ᾽ ἔπειτα λαοσεβής Ρ. ὅ. 9ὅ. ἐξέτης τὸ πρῶ- 
τον, ὅλον δ᾽ ἔπειτ᾽ ἂν χρόνον Ν. 83. 49. 

ἀλλ’ οὔτε ματέρ᾽ ἔπειτα κεδνὰν ἔιδεν Πα, 



ἐπεμβαίνω 

6. 106. ἑνῆκεν καὶ ἔπειτί Παρθ. 2. 61. οἱ 
βίοὲ Ὁστορτοββίοῃ, σεοομ ἀἶἷν, πεχί, ὄτρυνον 

νῦν ἑταίρους, Αἰνέα, πρῶτον μὲν «-- 
κελαδῆσαι γνῶναί τ’ ἔπειτ᾽ Ο. . 89. 

ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνδρῶν 

μάχας ἐκ παγκρατίον Ο. 8. ὅ8. τράφε 

λιθίνῳ ᾿Ιάσον᾽ ἔνδον τέγει, καὶ ἕπειτεν 
᾿Ασκλαπιόν Ν. 8. δ4. “ἐσσί μοι υἱός. τόνδε 

δ᾽ ἔπειτα πόσις σπέρμα θνατὸν ματρὶ τεᾷ 
πελάσαις στάξεν ἧρως᾿ Ν. 10. 80. ἀνὰ δ᾽ 
ἕλυσεν μὲν ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν 
Ν. 10. 90. ἐπέπεσε μοῖρα. τλάντων δ᾽ 

ἔπειτα Πα. 2. θ. Ὁ. ἱηξοετοηξαὶ, 

ἐκεη, λενείονε ἄγ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴτνας βασι- 
λεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν ὕμνον Ῥ. 1. θ0. 
κώμαζ᾽ ἔπειτεν ἀδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ καὶ 

Στρεψιάδᾳ Ι. 7. 20. ἱπ τῃεϊοτοδ] αυεδείου, 

“ἔπειτα πλούτου πειρῶν --- μέγαν ἄλλοθι 

κλᾶρον ἔχω; Πα. 4. 46. 

ἐπεμβαίνω] πομηΐ οὐ τετραορίας γε 
πρὶν δυώδεκα πέτρῳ ἧροάς τ᾽ ἐπεμβεβαῶ- 

τας ἱπποδάμους ἕλεν δὶς τόσους Ν. 4. 29. 

ἐπενθρῴσκω] ἱεαρ ποη γέρονθ᾽ ὅτι 
Πρίαμον πρὸς ἐρκεῖον ἤναρε βωμὸν ἐ[πεν]- 

θορόντα Πα. θ. 11. 

ἐπέοικα] ἱπιροῖβ. ἐ ἰς “Πρ ς. ἀαὶ. ἃ ἰπέ. 
ὦ μάκαρ, τὶν δ᾽ ἐπέοικεν Ἥρας πόσιν τε 
πειθέμεν κόραν τε γλαυκώπιδα Ν. 7. 96. 

ἐπέρχομαι) (ςοΐ. ἔπειμι.) ἃ. ἀρῤῥνοαολ 
ἕκαθεν γὰρ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος Ο. 

10. 7. “δαίμων ἐπῆλθεν" Ῥ. 4. 28. ς. δες. 

ὯῶὨραί τε Θεμίγονοι -- ἄστυ Θήβας 
ἐπῆλθον ᾿Απόλλωνι δαῖτα φιλησιστέ- 

φανον ἄγοντες Πα. 1. 7. ἐπερχόμενόν τε 

μαλάσσοντες (5ο. Διόσκουροι) βίαιον πόν- 

τον (ἰ. 6. ἴῃη6 του βοὰ ἰδαξ σοπλο8 

βυδάσηγ ὑροῦ τπ6 βαϊΐοτ: ν. 1. ἐπερχό- 

μενοι) “τ. 140ς. 15 Ὀ. σσπῖς π  ἰο πιεῖ., 

υἱέ μὴ ς. ἀδῖ. πάτρῳ τ’ ἐπερχό- 

μενος ἀγλαίαν ἅπασαν (Βετρῖκ: ἀγλαίαν 
ἔδειξεν ἅπασαν οοἀά.: ἅπασαν ἀε]. ὈγΖ.) 
Ρ. 6. 406. 

ἐπέτας οονιῥαπίοη ταοὶ. ὅταν τις ἀρετᾷ κε- 
κραμένον --- αὐτὸν (-- πλούτον) ἀνάγῃ 

πολύφιλον ἑπέταν Ρ. ὅ. 4. 

ἐπέτειοςΪ, Εἰ. Μαρ. 864,57: ἐπέτειος" ἐπὶ 

τοῦ νῦν ἔτους ὥς φησι Πίνδαρος ἐς. 800. 

188 ἐπί 

ἐπεύχομαι) οἵγεν α ῥγαγεν ἀλλ᾽ ἐπεύ- 
ξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ματρί Ρ. 8. 77. ο. 

ἐπί. ἐϊπεύχοίμαι] δ΄ Οὐρανοῦ τ᾽ εὐπέπλῳ 

θυγατρὶ Μναμοσύνᾳ κόραισί τ᾽ εὐμαχα- 
νίαν διδόμεν Πα. 18. 15. 

ἐπέχω)] α. ἀϊνεεῖ αἱ ς. ἀςς. ἃ ἀαΐῖ. ἔπεχε 
νῦν σκοπῷ τόξον, ἄγε θυμέ Ο. 2. 89. 
Ῥ. ἱπέγαπϑβ. ο. ἀδξ. σφφαμ ἀλόχῳ ποτὲ 
θωραχθεὶς ἔπεχ᾽ ἀλλοτρίᾳ ᾿ωαρίων (τ. 72. 

ἐπηετᾶνός] γεαγνὶν (ἄρουραι) βίον ἀνδρά- 
σιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν Ν. 6. 10. 

ἐπήρᾶτος] ἀεἰἐρλίξονια τὸ δ᾽ ἐμὸν γαρύει 
ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος Ρ. δ. 78. 

σὺν τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξαν ἐπήρατον 
1. 6. 12. 

ἐπί (ἐπ’, ἐφ’; ἔπι ἐοἸ] ον πουπ ρονογηαά, 

Ῥ. 8. 98, Ρ. 8. 89, εἰς. : ἰο]]οτνίηδ νετὺ ἴῃ 

ἐπιοβϑὶβ, Ο. 8. 06, Ῥ. 9. 194, Ῥ, δ. 12:. 

οοηϊ.: σοπηθῖποά υὐἱτ διά Ν. 6. 48, 1.4. 
41, τ ἐν Ν, ὅδ. 2.) 

1. Ῥσερ. ο. ᾶοσ. ἃ. ἐο, ἰοωαγάς νίσοντ᾽ 

ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἀοιδαί Ο. 3. 10. ἄλλα δ᾽ 

ἐπ᾽ ἄλλον ἔβαν ἀγαθῶν Ο. 8.12. καί κεν ἐν 
ναυσὶν μόλον ᾿Ιονίαν τάμνων θάλασσαν 

᾿Αρέθοισαν ἐπὶ κράναν Ρ. 8. 69. σὺν 

Νότου δ᾽ αὔραις ἐπ᾽ ᾿Αξείνον στόμα 

πεμπόμενοι Ρ. 4. 208. ἐγκωμίων γὰρ 
ἄωτος ὕμνων ἐπ’ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὧτε 

μέλισσα θύνει λόγον Ῥ. 10. δ4. εὔθυν᾽ ἐπὶ 
τοῦτον, ἄγε Μοῖσα, οὖρον ἐπέων εὐκλέα 

Ν. 06. 28. Ζεὺς ἐπ᾽ ᾿Αλκμήναν Δανάαν τε 

μολὼν Ν. 10. 11. ταχέως δ᾽ ἐπ᾽ ἀδελφεοῦ 
βίαν πάλιν χώρησεν Ν. 10. 13. ὄσσα δ᾽ 

ἐπ᾿ ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων 

ζωῶν τε φωτῶν ἀπλέτου δόξας Ι. 4. 9. 
ἐπὶ δὲ στρατὸν ἄισ[σε ἐγ. 384. ἐπὶ γῆρας 
Ἰξέμεν βίου Πα. 6. 110. Ἱεπὶ βρέφος οὐρα- 

νίου Διὸς Πα. 20. 9. πορευθέντ᾽ --- ἐπὶ 

τὸν κισσοδαῆ θεόν ἔτ. 76. 9. τότε βάλλεταὶ 

τότ᾽ ἐπ᾽ ἀμβρόταν χθόν᾽ ἐραταὶ ἴων φόβαὶ 
(τ. 18. 16. ἐπεὶ Γηρνόνα βόας Κυκλώπειον 
ἐπὶ πρόθυρον Εὐρυσθϑέος --- ἔλασεν (ν. Ι. 
Κυκλωπείων ἐπὶ προθύρων) ἐγ. 109. 7. 

Ὁ. ουέγ, ἀεγοςς πέταται δ’ ἐπί τε 

χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας τηλόθεν ὄνυμ᾽ 
αὐτῶν Ν. 6. 48. καὶ πάγκαρπον ἐπὶ 
χθόνα καὶ διὰ πόντον 1. 4. 41. ἁλὸς ἐπὶ 



ἐπί 

κῦμα βάντες ἦλθον ἄγγελοι Πα. 6. 100. 
πεφόρητο δ᾽ ἐπ’ Αἰγαῖον θαμά (8. 

᾿Αστερία) Πα. 7Β. 49. πάντ᾽ ἐπ’ οἶμον 

“Ἴγ, 1074. 65. τέρπεται δὲ καί τῖς ἐπ᾽ 

οἶδμ᾽ ἅλιον ναὶ θοᾷ διαστείβων (τ. 221. 
4. ς. ἐπ λέ ἀϊγεοίοΉ. οὗ; ον σὺ τοι χε-σ 
θών νιν ἐπὶ δεξιὰ χειρὸς Γ΄. 0. 19. ἐδόκησαν 

ἐπ᾽ ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος, τοὶ 

μὲν --- 'Ἑλέναν κομίζοντες, οἱ δ’ ἀπὸ 

πάμπαν εἴργοντες ἐν; δοίδ αϊγεοίἑοης, ΟἿ 

δοίμ οἰάες Ο. 18. 67. πρίν τις εὐθυμίᾳ 
σκιαζέτω νόημ᾽ ἄκοτον ἐπὶ μέτρα (με- 

τρίως Σ.)) Πα. 1. 3. ἃ. οἱ ρῬυτροβς, 

ν ἦλθε καὶ Γανυμήδης Ζηνὶ τωῦτ᾽ 

ἐπὶ χρέος Ο. 1. 46. πέμψε δ᾽ Ἑρμᾶς 
χρυσόραπις διδύμους υἱοὺς ἐπ᾽ ἄτρυτον 

πόνον Ρ. 4. 178. Πυθοῖ τε γυμνὸν ἐπὶ 
στάδιον καταβάντες Ρ. 11. 49. ἀναπνέομεν 

δ᾽ οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα Ν. 7. δ. ἀνὰ δ’ 

αὐλὸν ἐπ᾽ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων 

κορυφάν Ν, 9. 8. Κάστορος δ᾽ ἐλθόντος 

ἐπὶ ξενίαν πὰρ Παμφάη Ν. 10. 49. ε. 
ἀραϊης, ἐπὶ Θήβας ξίφος ἑλκόμενον 
(ς Σ βιρρΡ. Μοῦςε}) Πα. 8. 108. 

2. ας. βεη,, 8. τροὴ ἐμὲ δ’ ἐπὶ 

ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων Ο. 1. 77. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ χώρας αὖτις ἔσσαι Ῥ. 4. 213. 

“Θαέομαι σαφὲς δράκοντα ποικίλον αἰθᾶς 

᾿Αλκμᾶν᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος νωμῶντα᾽’" Ῥ. 8. 

46. ἐλινύσοντα ἐργάζεσθαι ἀγάλματ᾽ ἐπ’ 
αὐτᾶς βαϑμίδος ἐσταότ᾽ Ν. δ. 1. ἀλλ᾽ ἐπὶ 
πάσας ὁλκάδος ἕν τ’ ἀκάτῳ, γλυκεῖ᾽ 
ἀοιδά, στεῖχ᾽ ἀπ᾽ Αἰγίνας Ν. δ. 2. λεχέων 
ἐπ᾽ ἀμβρότων Πα. 6. 140. Ὁ. ἐπ 1λὲ 
ἄαγ- οἵ, αἱ δε “ἔνια οἵ τέκεν ἑπτὰ σο- 

φώτατα νοήματ᾽ ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν 

παραδεξαμένους παῖδας Ο. 7. 72. ὁ δὲ 

καλόν τι νέον λαχὼν ἀβρότατος ἔπι 
μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται ὑποπτέροις 

ἀνορέαις Ῥ. 8. 89. 

3. ας. ἀαϊ, ἃ. ἩΡΟΣ, αἱ, ὁ᾽. 680. οἵ 

τίνοτβ, βρυίηρϑ. πενταετηρίδ᾽ --- θῆκε 
ζαθέοις ἐπὶ κρημνοῖς ᾿Αλφεοῦ Ο. 8. 22, 

Ζηνὸς ἐπ᾿ ἀκροτάτῳ βωμῷ --- χρηστήριον 
θέσθαι κέλευσεν Ο. 6. 70. δόξαν ἔχω τιν᾽ 
ἐπὶ γλώσσᾳ λιγνυρᾷς ἀκόνας Ο. 6. 82. 
ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ᾽ ᾿Αλφεῷ ἄλσος Ο. 
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8. 3. δάμασε καὶ κείνους ᾿Ηρακλέης ἐφ᾽ 
ὁδῷ Ο. 10. 80. ἐπ’ ᾿Αλφεοῦ ῥεέθροισιν 
Ο. 13. 86. [τὰ δ᾽ ἐπ᾽ ὀφρύ: Παρνασσίᾳ ἕξ 
(ν. 1. ὑπ᾽) Ο. 18. 100.] “μεμάντευμαι δ᾽ 

ἐπὶ Κασταλίᾳ"᾿ Ῥ. 4. 168. ἔπ ᾿Απόλλωνός 

τε κράνᾳ Ῥ. 4. 294. πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι 
δίχα κεῖται θανὼν Ρ. ὅ. 98. ᾿Ιφιγένει’ ἐπ᾽ 

Εὐρίπῳ σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας Ρ. 11. 22. 

ὄχθαις ἔπι μηλοβότου ναίεις ᾿Ακράγαντος 

ἐύδματον κολώναν Ρ. 12, 2. ἔσταν δ᾽ ἐπ’ 
αὐλείαις θύραις ἀνδρὸς φιλοξείνου Ν. 1. 19. 
ὃν ψαμάθεια τίκτ᾽ ἐπὶ ῥηγμῖνι πόντον 
Ν, δ. 18. ἐπ’ ᾿Ασωποῦ ῥεέθροις Ν. 9. 

9. ἐπ’ Εὐρώτα ῥεέθροις 1. ὅ. 38. ἣ 

Δωρίδ’ ἀποικίαν οὔνεκεν ὀρθῷ ἕστασας 

ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων; 1. 7. 18. 

ὕδατι γὰρ ἐπὶ χαλκοπύλῳ Πα. 6. 7. 

ὑδάτεσσι δ᾽ ἐπ’ ᾿Ασωποῦ Πα. 6. 134. 

Ἴατις ἐπ᾿ ᾿Ισμηνίαι[ς Πα. 70. ἃ. 7. θεῶν 

ἐπὶ βωμοῖς (πος νογῦα ρῥγδαεῦεϊ Ἵοοάά. 

Ῥ)υΐατομί, ποῦ αῦοϊ Ρδρ.) Θρ. 7. 10. 

Ὀ. ἀοιυη προ νἱῖῃ νοτὺ οἱ πιονοιηεηῖ. 

κελαινῶτιν δ᾽ ἐπί οἵἱἨ νεφέλαν ἀγκύλῳ 
κρατὶ --- κατέχευας Ρ. 1. 1. “ρῶς ἐπ᾽ 

ἀκταῖσιν θορὼν᾽ Ῥ. 4. 36. καί σφιν ἐπὶ 

γλυκεραῖς εὐναῖς ἐρατὰν βάλεν αἰδῶ Ρ. 9. 
12, τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν παῦρον ἐπὶ 

γλεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισα ῥέποντα 
πρὸς ἀῶ Ρ. 9. 24. Ζεὺς δ᾽ ἐπ᾽ "Ἴδᾳ πυρ- 
φόρον πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν Ν. 10. 

11. ἀπὸ Τανγέτοιο μὲν Λάκαιναν ἐπὶ 

θηρσὶ κύνα τρέχειν πυκινώτατον ἑρπετόν 

'. 6. γε ἀοιη δεαςίς τ. 106. 2. ἐπὶ 
λεπτῷ δενδρέῳ (8ς. βαίνειν) τ, 380. 
ς. πον, οὐυὲν δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ’ 

ἀνδράσι κρέμαται 1. 8. 14. φιλέων δ᾽ ἂν 

εὐχοίμαν Κρονίδαις ἐπ᾿ Αἰολάδᾳ καὶ γένει 

εὐτυχίαν τετάσθαι Παρθ. 1. 12. τὰν δ᾽ ἐπ᾿ 
αὐχένι στρέφοισαν κάρα (8ς. ἔλαφον) 
(τ, 1074. 6.5 [τοῦτο δόμεν γέρας ἐπὶ 
Βάττον γένει (ςοἀὐά.: ἔπι Ττίς.) Ῥ. ὅ. 

124. ἃ. προ, ἐπ αὐδί(οη ἰο κλεινᾷ 

τ᾽ ἐν ᾿Ισθμῷ τετράκις εὐτυχέων, Νεμέᾳ τ᾽ 

ἄλλαν ἐπ᾽ ἄλλᾳ Ο. 7. 82. ἐσλὰ δ᾽ ἐπ’ 
ἐσλοῖς ἔργα θέλοι δόμεν Ο. 8. 84. κόσμον 

ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας ἀδυμελῆ 
κελαδήσω Ο. 11]. 18. πέμττον ἐπὶ εἴκοσι 
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τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώνων ἄπο Ν. 6. 
δ8. ες. ἰοισαγάς, ἱπ λα αϊνεοίίοη οἵ 

ἐπί τοὶ ᾿Ακράγαντι τανύσαις αὐδάσομαι 
Ο. 2. 90. ᾿Ορσοτρίαινα δ᾽ ἐπ’ ᾿Ισθμῷ 

ποντίᾳ ἅρμα θοὸν τάννεν Ο. 8. 49. {. 

ἤη γέφρεοί, οοπείἀσγαίίοη οἵ αἰὼν -- 
πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων γνησίαις ἐπ᾿ 

ἀρεταῖς Ο. 2. 1]. Θαλία τε ἐρασίμολπε, 

ἰδοῖσα τόνδε κῶμον ἐπ᾽ εὐμενεῖ τύχᾳ 
κοῦφα βιβῶντα Ο. 14. 16. ὁ δὲ λόγος 
ταύταις ἐπὶ συντυχίαις δόξαν φέρει Ρ. 1. 
80. ἀστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει 
μάλιστ᾽ ἐσλοῖσιν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις Ρ. 1. 84. 
καὶ τὸ λοιπὸν ὁμοῖα, Κρονίδαι μάκαρες, 

διδοῖτ᾽ ἐπ᾽ ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς 

ἔχειν Ῥ. δ. 119. τοῖσι τέλειον ἐπ᾽ εὐχᾷ 
κωμάσομαί τι παθὼν ἐσλόν Ρ. 9. 89. 

Μοῖσα δ’ οὐκ ἀποδαμεῖ τρόποις ἐπὶ 

σφετέροισι Ρ. 10. 88. ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἔργματι 
κεῖτο τέλος 1. 1. 26. μισθὸς γὰρ ἄλλοις 

ἄλλος ἐπ᾽ ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς 

Ι. 1. 47. τίμαϑεν --- ἀμφικτιόνεσσιν ἵππτων 

τ᾽ ὠκνπόδων πολνυγνώτοις ἐπὶ νίκαις 

Παρθ. 2. 45. Ξἰπι]ατγ: θεὸς ἅπαν ἐπὶ 

ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται ἱ. ε. φορογάϊηρ ἰο 

Ῥ. 2. 49. μή τινα --- παρὰ ματρὶ μένειν --- 

ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ θανάτῳ φάρμακον κάλλιστον 
ἑᾶς ἀρετᾶς ἅλιξιν εὑρέσθαι αἱ 416 εο5! οὗ 
Ρ. 4. 186. (ἐπ᾿ ἄλλοισι δ᾽ ἄλλοι μέγαλοι 
(Ὀγ2.: οπι. ςοὐά.: ἐν αἀὰ ςοά. Ν.) Ο, 1. 

113.} δ. ἐπ δὲ ῥοιυεν ο7 τὰ δ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἀν- 

δράσι κεῖται. δαίμων δὲ παρίσχει Ῥ. 8. 76. 

Ὦ, ἔγας. Ἰμιᾷ δ᾽ ἐπὶ θήκᾳ {τ. 162, 49. 

4. ἰταρξ. “ἐπὶ πί --] κατερεῖψαι᾽" 

Πα. 84. 22. Ἰτράπεζαν θεῶν ἐπ᾽ ἀμβρίο 

Πα. 16. 7. ἐφθέγξάμαν ἔπι [(Ηοτπιαηῃ: 
ἐπί οςοἀὰ.) ἔτ. 1771. 

5. ἴῃ ἐπγοβῖβ. τρίτον ἔπι στέφανον -- 
βαλών (Ἡοτγδηη: ἐπὶ ςοἀὐά.) Ῥ. 11. 14. 

χαίταισι μὲν ζευχϑέντες ἔπι στέφανοι Ο. 8. 
0. ἐπὶ --- ἄγει Ο. 2. 87. ἐπὶ --- βαίνει 
Ο. 7. 45. ἐπὶ ---- τεῦξαι Ο. 8. 33. ἐπὶ --- 
τίθησι Ῥ. 2. 9. ἐπὶ --- ἔκλαγξε Ρ. 4. 28. 

εὔχομαί νιν ᾿Ολυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας 
ἔπι Βάττον γένει (Τ τὶς. : ἐπιδόμεν ἱπεο!]!οχὶς 

Ἐτ. ϑομπιίά: ἐπὶ οοἀά.) Ρ. ὅ. 194, “ἐπὶ -- 

ἀγείραις" Ῥ. 9. δ4. δίκον φύλλ᾽ ἔπι καὶ 
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στεφάνους (ν. ἐπιδικεῖν) Ῥ. 9. 124. ἐπὶ --- 
νεῦσαν 1. 8. 40. ἐπὶ --- ἔχεαν 1. 8. δ8. 

ἐπὶ --- πέμπετε ἔτ. 78. 2. ἐπὶ --- κεῖται 

Παρθ. 1. 8. 

᾿Ἐπϊάλτας) ὑτοίμεν οἱ Οἱοβ; ρίαῃι 80η8 οἵ 
Τρδἑπιδδοῖδ ἀπὰ Ῥοβοίάοῃ, ς41|1ςἀ ΑἸοϊαααὶ, 

ὙἘ0Ὸ Πεὰ φαοῦ οἵδος δοοϊἀθηίδγ ἴπ 

Νάχοϑ: ν. ἔγγ. 168, 162. “ἐν δὲ Νάξῳ 

φαντὶ θανεῖν λιπαρᾷ ᾿Ιφιμεδείας παῖδας, 

Ὥτον καὶ σέ, τολμάεις ᾿Επιάλτα ἄναξ᾽' 
(ε Σ Ηοπι. ϑοῆτσ.: ᾿Εφιάλτας ςοἀά.) Ρ. 4. 

89. 
ἐπιβαίνω)] (-βαίνει; δος. -ἐβᾶν, -ἐβᾶ; -ἐβᾶσε.) 

1. α. ο. ἃςς. 56’ οοἱ τπῤοπ ἀλλ᾽ ἀ 

Κοιογενὴς ὁπότ᾽ “--- ἐπέβα νιν (Ξ Δᾶ- 

λον). (ν. 1. ἐπιβαίνειν) ἐσ. 88 ἃ. 4. πιςῖ,, 

ἰομοῦ Ὡροη πολλῶν ἐπέβαν καιρὸν οὐ 

ψεύδει βαλών (“᾿]οἰοΖεῖαρ ἰδὲ πολλῶν 

δυο ΟὈ͵οκε σὰ βαλών Βαάί, Μπεπι., 

1906, 168) Ν. 1. 18. [ἐπέβα δὲ (ςοπὶ. 
Ψ.: ἔπεται δὲ ςοὐά.) Ν. 10. 37) Ρ. 

ἐοηϊῈ οὐ (8ς.. ἃ8 ἃ οἱουᾶ, 80 845 [0 οῦὔ- 

Βουγ6) ὁ. δςο. ἀλλ᾽ αἷνον ἐπέβα 
κόρος Ο. 2. 96. ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας 
ἀτέκμαρτα νέφος Ο. 7. 48. ο. ο. ἀδέ,, 
ἐγνιδανε προ, οὐαί 10 ἀνορέαις ὑπερ- 

τάταις ἐπέβα παῖς ᾿Αριστοφάνεος Ν. 8. 20. 
2. ἀοτ. 1 ἰῃ οαι.88] β6ῆϑο, ρὲ [0 ρὸ ἩΡο" 

ο. ἃςο. ἃ μβοη. νῦν δ᾽ αὖτις ἀρχαίας 

ἐπέβασε Πότμος συγγενὴς εὐαμερίας (ῤῥμὲ 
λὲρι οὐ ἐλε ῥαίβ οἵ, Ἑάττο}} 1. 1. 839. 

ἐπιβάλλω] ὁγοιυὴη ιυδ ας. δος. ἀγῶνί τε 
Κίρρας, ἐν τῷ Θρασυδᾷος ἔμνασεν ἑστίαν 
τρίτον ἔπι στέφανον πατρῴαν βαλών 

Ῥ. 11. 14. 

ἔπιβδα] "»πογηΐης αὐίον λε {τα5, ταςῖ., γεοῖ- 

οπίη “τραχεῖαν ἑρπόντων πρὸς ἔπι- 
βδαν." Ῥ. 4. 140. 

ἐπίβουλία) ἐνεαοδενγ ἔμπα, καϊΐπερ ἔχει 

βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν᾽ 

ἐπιβουλίᾳ (ν. 1. ἐπιβουλίαις, οἱ. Ο. 10. 41) 

Ν. 4. 31. 
ἐπιβ' ρίθω)] μα} πεαυϊίν πολὺς εὖτ᾽ ἂν 

ἐπιβρίσαις (ὄλβος) ἔπτηται ἰδ ἐς κα] 
τοείρμ! Ῥι 8. 106. 

ἐπιγίνομαι] οονιε αν “᾿τετράτων παί- 
δων κ᾽ ἐπιγεινομένων αἷμά οἱ κείναν λάβε 
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σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον᾽" (οἴ. Βαςοἢ. 
9. 81, ΝΥ. ϑοδυϊζο, ῶυ. Ε. 182: ἐπιγινο- 
μένων ςοηΐ. 5. Ὦγ.) Ῥ. 4. 47. 

ἐπὶ γινώσκω) οὗεέγυε, γεσορπῖξα ἐπέγνω 
μὲν Κυράνα --- δικαιᾶν Δαμοφίλον πραπί- 

δὼν Ῥ. 4. 219. 
᾿Ἐπΐγονοι) τμς βενὸπ ἀδϑορηδαπέβ οἱ ἔμο 

ϑενθῦ δραϊπβέ ὙΒ6Ό68. ὁπότ᾽ ἀπ᾽ 
"Άργεος ἤλυθον δευτέραν ὁδὸν ’Επίγονοι 
Ῥ. 8. 42. 

ἐπί γουνΐδἴος] ο": οπε' 5 ἀπεε “ταὶ δ᾽ 
ἐπιγουνίδιον θαησάμεναι βρέφος αὐταῖς" 

Σ, 6. ας δξ ἰαν οἡ ἐδεὶγ ἔπεες Ῥ. 9. 62. 

"Ἐπϊδαυρόϑεν) -- ᾿Επιδαύρον. τίν γε 
μὲν --- Νεμέας ᾿Επιδαυρόθεν τ’ ἄπο καὶ 
Μεγάρων δέδορκεν φάος (τίθεται δ᾽ ἐν 

᾿Επιδαύρῳ ἀγὼν ᾿Ασκληπιῷ. Σ.) Ν. 8. 84. 

Ἐπίδαυρος] Ερίάαυτοβ, ἴῃ Ατροῖϑ. παγ- 
κρατίῳ φθέγξαι ἑλεῖν ᾿Επιδαύρῳ διπτλόαν 
νικῶντ᾽ ἀρετάν Ν. δ. δῶ. ἐπεί νιν ᾿Αλκα- 
θόου τ’ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν ᾿Επιδαύρῳ τε 
νεότας δέκετο πρίν 1. 8. 68. 

ἐπιδείκνυμι) »"αλε α ἀϊδρίαν οὗ εἰ δέ 
τις --- μορφᾷ παραμεύσεται ἄλλους, ἕν τ᾽ 

ἀέθλοισιν ἀριστεύων ἐπέδειξεν βίαν Ν. 11. 
14. πιοά., γνίων ἀέθλοις ἐπεδείξαντο 

κρίσιν ἐσθᾶτος ἀμφίς (κρίσιν οοἀά.: ἵν᾽ 
οοπί. Καγϑεῦ) Ῥ. 4. 288. μουσικὰν ὀρθὰν 

ἐπιδεικνυμένου (3ς. τοῦ ᾿Απόλλωνος) ἔτ. 832. 

ἐπιδίδωμι) εἴυο ἐπ αὐδίέίον εὔχομαί νιν 
᾿Ολυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας ἔπι Βάττου 
γένει (Ττίς.: ἐπὶ οοἀᾷ.: οἵ. ἐπιζεύγνυμι) 

Ρ. ὅ. 194. 
ἐπὶδικεῖν) δοσ. 2, λαυε ἰἀγνοωη ῤοη. πολ- 

λὰ μὲν κεῖνοι δίκον φύλλ᾽ ἔπι καὶ στεφάνους 
Ρ. 9. 123. 

ἐπίδοξος] είονίοις εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις 
πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος Ν. 9. 46. 

ἐπιέννυμι) «. εἰοίδε ωὐἱὴι ο. ὅτο. ἃ ἀκξ,, 
τηεά. ἐκ δὲ Πελλάνας (50. ἀπέβαν) 

ἐπιεσσάμενοι νῶτον μαλακαῖσι κρόκαις 

(ε(. Ο. 9. 97; τίθεται δὲ παχέα ἱμάτια ἐν 

Πελλήνῃ ἄγναφα. Σ.) Ν. 10. 44. Ῥ. 

τησᾶά. οὐἱοίδε ομεϑοι 1: ο. ϑδος., πηρί. 

θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων μέλη καὶ 

τελευτὰν ἁπάντων γᾶν ἐπιεσσόμενος εὐἱίὲὶ 

ἰαΐε ον" α εουεγίηρ οἵ εαν Ν. 11. 10. 
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ἐπιζεύγνυμι] δίπὰ προπ ο. δες., ἃ ἀκδὶ. 
χαίτασι μὲν ζευχθέντες ἔπι στέφανοι Ο. 8. 6. 

ἐπιζεφύριος) ν. Ζεφύριος. 

ἐπύκαιρος) οῤῥοτγίπνιε, εἰ»ιεῖν ἐσσὶ δ᾽ ἰατὴρ 
ἐπικαιρότατος 50. ΑΥὐΚε511459 Ῥ, 4. 270. 

ἐπίκειμαι]) ᾿ς ρον παντὶ δ᾽ ἐπὶ φθόνος 
ἀνδρὶ κεῖται ἀρετᾷς Παρθ. 1. 8. 

ἐπϊκλάζω] νπαλα ο γεξομηὰ ἐπ ἀἩϑινεῦ 
"“αἰσίαν δ᾽ ἐπί οἱ Κρονίων Ζεὺς πατὴρ 
ἔκλαγξε βροντάν 7οὸν ἀἶηι, ἐπ ἀπισίυεν Ῥ. 4. 
23. 

᾿ἐπίνοτος!, “ον σηξνν})5 στάσιν ἀπὸ πρα- 
πίδος ἐπίκοτον ἀνελών (τ. 109. 8. 

ἐπίκουρος, -ον] λεϊῤῥίηρ ἐπίκουρον εὑ- 
ρὼν ὁδὸν λόγων ἱ. ο. ἃ ραΐϊῃ οἱ νοτάβ 
ΒεΕΙΡία] 50. ἴο τὴν οδασὶοί οἱ βοηᾷ Ὁ. 1. 

110. σ. ἄκε. ἐλανιρίοπέηρ, Μοίσαις γὰρ 
ἀγλαοθρόνοις ἑκὼν ᾿Ολιγαιθίδαισίν τ᾽ 

ἔβαν ἐπίκουρος Ο. 18. 91. 

ἐπίκρᾶνον] οαῤῥίαὶ (οἵ ἃ ρῖΠΠ4τ) ἐπικράνοισι 
γὰρ ἂν κιόνων (ταῖς τῶν στύλων κορυ- 
φαῖς. Σ.) ἔτ. 6Ὁ. ἁ. ἂν δ᾽ ἐπικράνοις 

σχέθον πέτραν ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες 
ἔτ, 88. 7. 

ἐπυκ'ρἄτέω] -ς. βεη., δὲ »ιαδίεν οὔ ς. ξεΏ. 
τῶν ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν δύ- 

νασθαι Ν. 8. ὃ. 

ἐπύε' ρῦφος] λίάδάεν νόστον ἔχθιστον 
καὶ ἀτιμοτέραν γλῶσσαν καὶ ἐπίκρυφον 
οἶμον ἱ. 6. ἱπρίονίοιις Ο. 8. θῶ. 

ἐπὶκύρω] »ιεεί ὡἱὴ ο. βαη. Ροῖϑ., τίνα 
κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνήρ, ἐπικύρσαις 
ἀφθόνων ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς Ο. 6. 7. 
α. ἀδί. τοὶ. μὴ φθονεραῖς ἐκ θεῶν μετατρο- 

πίαις ἐπικύρσαιεν Ῥ, 10. 21. 

ἐπίκώμϊἴος) οεἰεδναίἑνρ α υἱοίογγν Ἵππο- 

κλέᾳ θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν 

κλυτὰν ὅπα Ρ. 10. 6. ἦν γε μὰν ἐπικώμιος 

ὕμνος δὴ πάλαι Ν. 8. δ0. π. ῥτο 5005,, 

υἱοίονν σοπβ, ἴδια ναυστολέοντες ἐπικώ- 
μῖα (5ο. οἱ Βασσίδαι) Ν. 0. 39. 

ἐπίλάϑω] ἴονρξεὶ ς. ματι. γλνκὺ γὰρ 
αὐτῷ μέλος ὀφείλων ἐπιλέλδθ᾽ (ἰ. 6. 

-λέλαθα) Ο. 10. 8. 
ἐπίλάμπω)] δὲ ὀν απ ταεξ. Πηλέος ἀντι- 

θέου μόχθοις νεότας ἐπέλαμψεν μνρίοις 

ἔν. 112. ὃ. 



ἐπίλᾶσις 

ἐπίλᾶσις] οδ!ίυίοη καμάτων δ᾽ ἐπίλασιν 
παράσχοι (8ς. χρόνος) Ρ. 1. 46. 

ἐπίλοιπος, -ον] μώωγε, [9 οοῖΕ ἀμέραι δ᾽ 
ἐπίλοιποι μάρτυρες σοφώτατοι Ο. 1. 83. 

Ἐπὶ μᾶϑεύς) ρτὸ ροζβ., αδενίμοηρ τὰν 

᾿Επιμαθέος ἄγων ὀψινόονυ θυγατέρα Πρό- 
φασιν (Ηπεγπο: ἐπιμηθέος οοἀά., ἀεί. 

Ἐοτβϑηιδῃ, 124) Ῥ. δ. 27. 

ἐπὶμείγνυμι) (1 Ῥτο εἰ ρΡαβϑὶπι οοάά.: οοστ. 

ΘοὨγ.) ὀγίηρ πρὸ πῃ νατίουϑ 56Ώ868, 

ς. δος. ἃ ἀδί. ἐμφύλιον αἷμα πρώ- 
τιστος --- ἐπέμειξε θνατοῖς (50. ᾿Ιξίων) 
Ῥ, 2. 82. ἐγχεσφόροις ἐπιμείξαις Αἰθιό- 

πεσσι χεῖρας (530. ᾿Αχιλλεύς; σαγιε ἰο ργὶ δ 
τἶἱῶ[ὺ Ν. 8. 61. αἰτέω σε παισὶν δαρὸν 

Αἰτναίων ὀπάζειν, Ζεῦ πάτερ, ἀγλαίαισιν 
δ᾽ ἀστυνόμοις ἐπιμεῖξαι λαόν τπίί6 δε 

ῥεορία ἐπ ῥωδιῖο {εξ υαὶϊς Ν.9. 81. ὁ Λοξίας 
πρόφρων ἀθανάταν χάριν Θήβαις ἐπιμεί- 

ξων Παρθ. 2. δ. 

ἐπίμομφά)] γεῤγοαεὴ λῦσαι δυνατὸς 
ὀξειᾶν ἐπιμομφὰν τόκος [θνατῶν Ο. 10. 9. 

ἐπὶνέμω] πιςά., σουεν, εισδερ, 35. οὗ ΜΘΆΡοΟπ 

ἔἶτο, πιοῖ. Δία τε φοινικοστερόπαν 
σεμνόν τ’ ἐπίνειμαι ἀκρωτήριον "Αλίδος 
τοιοῖσδε βέλεσσιν (ν. 1. μέλεσσιν) Ο. 9. θ. 

ἐπϊἰνεύω)] ποὰ αῤῥγουαί τοὶ δ᾽ ἐπὶ γλε- 
φάροις νεῦσαν ἀθανάτοισιν [. 8. 46. 

ἐπίνϊκος, ἐπὶ νίκῖος, -ον] ο77 υἱοίονν ἀλλ᾽ 
ἐμὲ χρὴ --- φράσαι χειρῶν ἄωτον Βλεψιά- 
δαις ἐπίνικον Ο. 8. 768. ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς 

Ν. 4. 18. 
ἐπίνομος] παίίΐνς ἔνθα καί νυν ἐπίνομον 

ἡρωίδων στρατὸν ὁμαγερέα καλεῖ συνίμεν 
(85. ὁ Λοξίας: οἴδοῖβ ἱπίοεγργεξ ἐπίνομον 

8ἃ8 ῬΓοΟΪςΡΏς, 40 υἱδὲ! λα οἠγίη6) Ῥ, 11. 1. 

ἐπίπέμπω] δεείου ἐπί τε κλυτὰν πέμ- 
πετε χάριν, θεοί τ. 76. 2. 

ἐπὶπίτνω)] {πὶ βοὴ ὄλβον ἐγκατέθη- 
καν ---. ἀλλὰ --- 1 ἐπέπεσε μοῖρα Πα. 2. 

θ4. 
ἐπὶ πρέπω] δέ εοπερίσποις “φυᾷ τὸ γεν- 

ναῖον ἐπιπρέπε! ἐκ πατέρων παισὶ λῆμα᾽᾽ 
Ρ. 8. 44. 

ἐπίσκοπος} φηανάϊαη Χάριτες ᾽Ερχομε- 
νοῦ, παλαιγόνων Μιννᾶν ἐπίσκοποι Ο. 
14. 4. 

189 ἐπϊτέρπομαι 

ἐπίσκοτος, -ον] ἀανκεηεὰ ἐπίσκοτον ἀτρα- 
ππτὸν ἐσσυμένα (53.. ἀκτὶς ἀελίου: ν. 1. 

ἐπίσκοπον, -οπτον, -οπτεν; οἱ ἐμδ βυῃ ἱπ 
ες] 1056) Πα. 9. ὅ. 

ἐπϊσπείρω] του, εαϑὲ πον τηςῖ. (ἐγὼ) 

αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ᾽ ἐπισπείρων 
ἀλιτροῖς Ν. 8. 89. 

ἐπϊσπέρχω) γαρό ὁπόταν τε χειμῶνος 
σθένει φρίσσων Βορέας ἐπισπέρχησ᾽ 

ὠκύαλονγτε (ἐπισπέρχῃσ᾽ οοηΐ. Θοῆτ,: ν, 
Ὑνδοκοσαρεὶ, ΚΊ. ϑοῦγ. 811; Ομδηϊσαίπο, 

στα. ἤομ., 1, 8 219) Παρθ. 2. 19. 

ἐπιστάζω] [εἰ }αἰ} μροη ταρῖ. σὺν '᾽Ορ- 
σέᾳ δέ νιν κωμάξομαι τερπνὰν ἐπιστάζων 

χάριν (Ττίο. 6 Σ: ν. 1. ἀποστάζων, 
ἐπιστοχάζων) 1. 4. 12. 

ἐπίστἅμαι) «ο. ἱπί., ὅποισ σὺ Ιὦ κεῖναι 
γὰρ ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἀγεμονεῦσαι ταύταν 
ἐπίστανται Ο. 6. 26. εἰ δὲ λόγων συννέμεν 

κορυφάν, Ἱέρων, ὀρθὰν ἐπίστᾳ Ῥ. 8. 80. 
τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν 
ὁμῶς ἐπίστασαι καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ (8ς. 
ἪἩσυχία.) Ῥ. 8. 7. 

ἐπιστἄτέω])] ῤγερίάε οὐδ ο. ἀδξ. οὐ ψεῦδις 
ὁ μάρτυς ἔργμασιν ἐπιστατεῖ, Αἴγινα, τεῶν 
Διός τ᾽ ἐκγόνων (ροβϑὲ ἐκγόνων ἀϊδείηχίς 
Ἡεγπιδπη: ροβὲ ἐπιστατεῖ οοὐά.) Ν. 7. 49. 

ἐπιστείχω] 562 "οοἱ ἐροθ ς. ἃςς. ὄμμε 
τ᾽ -- τέθμιόν μοι φαμὶ σαφέστατον ἔμμεν 

τάνδ᾽ ἐπιστείχοντα νᾶσον ῥαινέμεν εὖ- 
λογίαις (-στείχοντι ν. 1.} 1. 6. 21. 

ἐπιστεφἄνόω] ἴἰαν ξανγίαπάς τρὸπ ὦ. δος. 

τεὸν --- νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόν Ο. 9. 
112. 

ἐπίσωτρον "] "πεία! δοοΡ οὐ ἴῃ (εἰἴος οἵ 8 
νυν: ςςὶ, ἐπισώτίρ (διρρ. Γοῦο]) Ρ, 

Οχγ. 2440. ἐς. 48. 

ἐπῖτακτός]) αῤῥοϊηπδά ἐξεπόνησ᾽ ἐπιτακ- 
τὸν ἀνὴρ μέτρον Ῥ. 4. 280. 

ἐπϊτέλλω])] «. ἀςῖ., ογάεν, ἄξογες ο. ἃςο. ἃ 
ἀαΐ. “καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ᾽ 

ἐπίτειλον, ἄναξ Ν, 10. 77. Ὁ. πηεά. 

εἶνε ογάενς ς. ἅδῖι. ἀἁἀγητὴρ ἀνήρ, υἱῷ τ᾽ 

ἐπιτελλόμενος Ρ. 1. 70. 

ἐπϊτέρπομαι} ἀεί εμ! ἐπ ο. ἀαῖ. σε --, 

᾽Ολυμπιόνικε, Ποσειδανίοισιν ἵπποις ἐπι- 
τερπόμενον Ο. ὅ. 22. 



ἐπὶ τεύχω 

ἐπϊτεύχω)] εονείγμο Ἰλίῳ μέλλοντες ἐπὶ 
στέφανον τεῦξαι Ο. 8. 32. 

ἐπὶτίϑημι] ῥι ρον ο. δος. ἃ ἀδι. τίς 

γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα ἢ θεῶν 

ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ᾽; 

(ξουρπι8) Ο. 18. 32. ἐπὶ γὰρ ἰοχέαιρα 

παρθένος --- αἰγλάεντα τίθησι κόσμον 5-. 
ὉΡοα τὰς Βοῖβοβ Ρ. 2. 9. 

ἐπίτόσσαι] δος. οαη! μῥοη ς. δεῃ., 

"ἁνίκ᾽ ἄγκυραν ποτὶ χαλκόγενυν ναὶ 
κριμνάντων ἐπέτοσσε᾽’ (80. θεός) Ρ. 4. 24. 

ς. δος., κλειτὰς ὄνων ἑκατόμβας ἐπιτόσ- 
σαις θεῷ ῥέζοντας Ρ. 10. 38. 

ἐπιτρέπω] ἐπίγ. ὁ. ἀαΐί, ἃ ἱπῇ,, 
τοῖς γὰρ ἐπέτραπεν --- θαητὸν ἀγῶνα 

νέμειν Ο. 8. 306. αὉ8., αἰΐοισ, αὐῥνουε, 

μελίφθογγοι δ᾽ ἐπιτρέψοντι Μοῖσαι Ο. 0. 

21. ς. δοο. (ἃ ἀαϊ.) τῷ] Κάδμον στρατὸν 

καὶ Ζεάθον πόλιν, ἀκερσεκόμα πάτερ, 

ἀνορέας ἐπέτρεψας ἕκατι σαόφρονος (τῷ 

ΘΌΡΡ. Ο.Η: Ἰ. ς. ἴο Τεποσοβ) Πα. 9. 46. 

ἐπΐτροπος) ξμαναΐϊα θεὸς ἐπίτροπος ἐὼν 
τεαῖσι μήδεται ---, “Ἱέρων, μερίμναισιν Ο. 

1. 106. 
ἐπὶῳ ἄνής) ἐϊϊμείνίοιες ἐπεὶ τίνα πάτραν, 

τίνα οἶκον ναίων ὀνυμάξεαι ἐπιφανέστερον 
᾿Ελλάδι πυθέσθαι Ρ. 7. 7. 

ἐπϊ φέρω] ὀνίηξ ροη α. δος. Χάρις δ᾽ -- 
ἐπιφέροισα τιμάν (Ξς. θνατοῖς) Ο. 1. 81. 

[ἐπιφϑίνω ν. 1. ἔτ. 5. 8. 
ἐπιφρ' λέγω] α. ἰτᾶη8., ἐΐφλ ερ φίλαν 

πόλιν μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς Ο. 9. 
2, Ῥ. ἰμέγαῃβ.,, δίιασε τηςῖ. τῶν 

εὐφροσύνα τε καὶ δόξ᾽ ἐπιφλέγει Ῥ. 11. 48. 
ἐπιφράζω) πιεά., ἀευΐςα ἀοιδ[ἀν κ)αὶ 

ἁρμονίαν αὐ[λοῖς ἐπεφράσίατο τ. 140}. 8. 

ἐπίχειρον] Ρ!., ὠαξες εὐδοξίας δ᾽ ἐπί- 
χειρα δεί Πα. 14. 81. 

ἐπιχέω] ῥοιεν ῥοη ταςῖ. ἐπὶ θρῆνόν τε 
πολύφαμον ἔχεαν (Ετ. δοιὰ : ἔχευαν 
ςοἄ.: 86. ονοσ ΑσΒ]168᾽ Ὀοάγν)} 1. 8. δ8. 

ἐπιχϑόνιος] »"ογίαί ἐπιχθόνιον γένος ἀν- 
δρῶν (-ἰων ν. 1.) ἐτ. 218. 8. ῥτο 5005., 

περὶ θνατῶν δ᾽ ἔσεσθαι μάντιν ἐπιχθονίοις 

ἔξοχον Ο. 6. 80. ὥπασε τέχναν πᾶσαν 
ἐπιχθονίων Γλαυκῶπις --- κρατεῖν Ο. 7. 
δ1. σύμβολον δ᾽ οὔ πώ τις ἐπιχθονίων 

100 ἐποίχομαι 

πιστὸν --- εὗρεν Ο. 12. 7. κείνον γὰρ 

ἐπιχθονίων πάντων γένετ᾽ ὀξύτατον ὄμμα 
Ν. 10. 62. ΑἸακὸν βαρυσφαράγῳ πατρὶ 

κεδνότατον ἐπιχθονίων Ι. 8. 23. 

ἐπῖχώριος, -ον] (ἐπιχώριος, -ἰον; -ἰοις : -ἰοὸν 

8ἃοο.; -ἰων, -τα.) δεϊοηρὶηρ ἰο ἃ οοιμῖνν 

ἐπιχώριον μάντιν ἄσμενος εὗρεν (βς. 

Πολύιϊδον) Ο. 18. 74. “Αἴσονος γὰρ παῖς 
ἐπίχώριος οὐ ξείναν ἱκάνω γαῖαν" (βο. 

᾿Ιάσων, ἐπ [οἰ Κο8) Ῥ. 4. 118. οἱ τπίηρ8, ἅ 

τε Μαγνήτων ἐπιχώριος ἁρμόζοισα θαη- 

τοῖσι γυίοις (55. ἐσθάς) Ρ. 4. 80. ὅσαι τ’ 

εἰσὶν ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι τετόλμακε 

(ἰ. 6. ἰῃ τῆς ρᾶπ|68 Οἱ [18 οουῃῖσγ) Ρ. ὕ. 

116. “Ἥρας τ’ ἀγῶν᾽ ἐπιχώριον νίκαις 

τρισσαῖς, ὦ ᾿Αριστόμενες, δάμασσας ἔργῳ 
((. ς. οἱ πἴ8 ποιποϊδῃ ἃ, Αἰρὶπα) Ῥ. 8. 79. 

ἐν ᾿Ολυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπον Γᾶς 

ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις Ρ. 9. 

1038. σέο δ᾽ ἀγών, τὸν ὕμνος ἔβαλεν ὀπὶ 

νέων ἐπιχώριον χάρμα κελαδέων ἱ. 6. οἵ 

Αἰρίπα Ν. 8. 66. μείς τ’ ἐπιχώριος, ὃν 

φίλησ᾽ ᾿Απόλλων ἱ. ε. ἴὰς πιοπίῃ εὶ- 
ῬΕΪπίοβ ἰπ Αἰρίπα Ν. ὅδ. 44. τίνι τῶν 

πάρος, ὦ μάκαιρα Θήβα, καλῶν ἐπιχω- 

ρίων μάλιστα θυμὸν τεὸν εὔφρανας; 1. 7. 2. 

“'μακάρων τ᾽ ἐπιχώριον τεθμὸν πάμπαν 

ἐρῆμον ἀπωσάμενος’ ἱ. ε. ἔοτ πὶν ἰαηά, 

Κεοοβ Πα. 4. 46. τότε χρύσεαι ἀέρος 

ἔκρυψαν κόμαι ἐπιχώριον κατάσκιον νῶτον 
ὑμέτερον ἐ. α. τῆς τἄρα οἱ γουγ Ἰδῃᾷ, 

Αἰρίηα Πα. 6. 1839. π. ν»ἱ. φρο 5.05., 

εὐλαὶ ἐς [α»εἔαν, αἰσχύνων ἐπιχώρια πατί- 

ταίνει τὰ πόρσω Ρ. 8. 22. 
ἐπιψαύω] αἰάαΐνι, ἰομεῖ οἡ ᾿ς. βεπ. ᾿'ὄφρα 

τις τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτάτων ἐπιψαύειν 

ἔραται᾽" Ῥ. 4. 92. ὄσσα δ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπους 
ἄηται μαρτύρια φθιμένων ζωῶν τε φωτῶν 

ἀπλέτον δόξας, ἐπέψαυσαν κατὰ πὰν 

τέλος 1. 4. 11. 

[ἐπουκία ν. ἀποικία Ο. 1. 24. 
ἔποικος] οοἰονς!, 5641εν υἱὸν δ᾽ "Ακτο- 

ρος ἐξόχως τίμασεν ἐποίκων Ο. 9. 69. 
ἐποίχομαι] αῤῥγοαςδδ (580 ἃ85 ἴο Βοπουτ), 

ἃηὰ 80 λον ον ὅτι πλείσταισι βροτῶν 

ξεινίαις αὐτοὺς ἐποίχονται τραπέζαις (86. 

τοὺς Τυνδαρίδας) Ο. 8. 40. τὸν εὐεργέταν 



ἕπομαι 

ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τίνεσθαι 
Ῥ. 2. 24. 

ἕπομαι) (ἕπομαι, -εταῖ, -ονται; ἕπηται; 
ἕποιτο; ἐπέσθω; ἑπόμενοι: ἔυξ. ἕψεται, 

τονταῖ: ἱπιρί. ἔπετο: δοζ. ἕσπετο; ςοῃηϊ. 

ἑσπέσθαι; ἑσπόμενοι, σπομέναν.) [οϊΐοιω 

ἃ. οἵ Ροορὶο, ο. ἀδὲ. καί ποτε χαλκό- 

τοξον ᾿Αμαζόνων μετ᾽ ἀλκὰν ἕπετό οἱ 

Ν, 8. 839. καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι ὁδὸν 
ἀμαξιτὸν εὗρον’ ἕπομαι δὲ καὶ αὐτὸς 

ἔχων μελέταν Ν. 6. δ4. τοὶ καὶ σὺν μάχαις 

δὶς πόλιν Τρώων πράθον, ἑσπόμενοι 
ἫἩρακλῆι πρότερον, καὶ σὺν ᾿Ατρείδαις 

Ι. δ. 86. τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται πρώτα 

θυγάτηρ Παρθ. 2. θ1. Νηρεὺς δ’ ὁ γέρων 
ἕπεται (βαρ. [00 61) Πα. 16. 4. Ῥ. 

οἱ τηΐημ8, ο. ἀδῖ. “πεύθομαι δ᾽ αὐτὰν 

κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος ἐναλίαν βᾶμεν 

σὺν ἄλμᾳ ἑσπέρας ὑγρῷ πελάγει σπο- 
μέναν᾽᾽ ((ῃς οἱοά ννεπὲ νΠῸ τὰς Θργαν ΓΚ 

ΜΟΙ ἰξ 848 ᾿νϑθδα ἱπέο {ΠῸ 568, Οἰ!οε- 

8Ιοονο) Ρ. 4. 40. πιεῖ., ὄλβος ἅμ᾽ ἕσπετο 

80. ᾿Ιαμίδαις Ο. 6. 72. μέγα τοι κλέος 

αἰεί, ᾧτινι σὸν γέρας ἔσπετ᾽ ἀγλαόν 

(ἔσπητ᾽ ν. 1.) Ο. 8. 11. τόλμα δε καὶ 
ἀμφιλαφὴς δύναμις ἕσποιτο (ἕποιτο ν. 1.) 
Ο. 9. 88. μακρότεραι Τερψίᾳ θ᾽ ἕψοντ’ 

"Εριτίμῳ τ᾽ ἀοιδαί Ο. 18. 42. καιρὸν εἰ 

φθέγξαιο ---, μείων ἔπεται μῶμος ἀνθρώ- 
πων (βδο. σοι!) Ρ. 1. 82. οἷα ψιθύρων 
παλάμαις ἕπετ᾽ αἰεὶ βροτῷ (Ηεἰπάοτέ: 

βροτῶν ςοὐά.) ἢ. 2. 76. τὶν δὲ μοῖρ᾽ 

εὐδαιμονίας ἕπεται Ῥ. 3. 84. πολὺς εὖτ᾽ 

ἂν ἐπιβρίσαις ἕπηται (5.. ὄλβος) Ρ. 8. 106. 

ὁ Βάττον δ᾽ ἕπεται παλαιὸς ὄλβος ἔμπαν 

τὰ καὶ τὰ νέμων (58ς. σοι) Ρ. ὅ. δδ. ἕποιτο 

μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἀμέραις ἀγάνορα 

πλοῦτον ἀνθεῖν σφίσιν (ἔσποιτο ςοπὶ. 
Μοβοβ.) Ῥ. 10. 17. μεγάλαι δ’ ἀρεταὶ 
θνατοῖς ἕπονται ἐκ σέθεν 1. 8. 4. ἔσπετο δ᾽ 
αἰενάον πλούτον νέφος (ἔπετο ν. 1.) τ. 

119. 4. ς. α. ἠἀεεὰ, ον ἐγὼ δ᾽ 
ὑψίθρονον Κλωθὼ κασιγνήτας τε προσεν- 
νέπῶ ἑσπέσθαι κλυταῖς ἀνδρὸς φίλον 

Μοίρας ἐφετμαῖς (Ῥαιν: σπέσθαι οοἀά.) 

1. 0. 17. σῶμα μὲν πάντων ἕπεται θανάτῳ 

περισθενεῖ ἔτ. 181. Ὁ. 1. β. σαεεονά, δα 
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ἐπόμνυμι] 5ωεαν 

ἐπόπτας] οηε ισῆο τυαϊολες οὐεν 

ἐποπτεύω] τυαίεἢ οὐυεν 

ἔπος 

ἐπ κεορίηρ οἱ ἕπεται δὲ λόγος εὐ- 

θρόνοις Κάδμοιο κούραις (ἐττ᾽ αὐτῶν ἀρ- 
μόζει. Σ.) Ο. 2. 22, ἕπεται δὲ λόγῳ δίκας 

ἄωτος, ᾿᾿ἰΙσλὸν αἰνεῖν Ν. 8. 29. “θυμὸς 

δ᾽ ἐπέσθω᾽᾽ (55. καθάπερ καὶ τὸ σῶμα. Σ.) 

Ι. 0. 49. Ὑ- δὲ αἰεηπάαη, δὲ ἕπεται 

δ᾽ ἐν ἑκάστῳ μέτρον Ο. 18. 47. ἐσσόμενον 
προιδεῖν συγγενὲς οἷς ἕπεται Ν. 1. 28. τὸ 

δ᾽ ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὐχ ἕπεται 
τέκμαρ Ν. 11]. 43. δ. Μίϊοιυ, ἐγαςα 

ἀρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι καί νυν -- 
κελαδησόμεθα Ο. 10. 78. «. ἀυῦ,, 

"οι ος. ες. ἕπεται δέ, Θεαῖε, ματ- 

ρώων πολύγνωτον γένος ὑμετέρων εὐάγων 

τιμὰ (κατά βυρθαυσίς Σ: ἐπέβα ᾿σοπὶ. ὙΝΊ].: 

πολυγνώτῳ γένει Ετ. ϑεμιηιίά: ἐφέπει 
Βυτγ) Ν. 10. 37. ζ. ἔταρρ. ἕἔπομίαι 

(ϑαρρ. ὅ8:6}}) ἐσ. 216. 18. μελιρρόθων 

δ᾽ ἔπεται πλόκαμοι ἐς. 24θ4. 

Ἰοδέρκεν ἐπομοσσί 

Πα. 221. 1, --Ἡ Ραρεο, ΡΜΟ, 918ς. 1. 

ματέρι 

καὶ διδύμοις παίδεσσιν αὐδὰν μανύει 

Πυϑῶνος αἰπεινᾶς ὁμοκλάροις ἐπόττταις 

([εῖο, Αροϊο, Ατίςπι 8) Ν. 9. δ. 

ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον 

ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλμιος Ο. 7. 11. 

[ἐπορούω ν. 1. Ο. 8. 40. ν. ἐσορούω) 
ἔπος) (ἔπει, ἔπος; ἔπεα, 

-εσσιν. Εεπ-, Ο. 6. 16.) 

1. ἴῃ ροπεγαὶ, ωογὰ (οἵ β8οηβ οΥ ΒΡ660ἢ) 

οὐδ᾽ ἀκράντοις ἐφάψατο ἔπεσι Ο. 1. 86. 

φόρμιγγα --- καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε 
θέσιν --- συμμεῖξαι Ο. 8. 8. ἀφθόνητος 
ἔπεσσιν γένοιο χρόνον ἅπαντα, Ζεῦ Ο. 
18. 26. ἀδύνατα δ᾽ ἔπος ἐκβαλεῖν κραταιὸν 

ἐν ἀγαθοῖς δόλιον ἀστόν Ρ. 2. 81. "φιλίων 
δ᾽ ἐπέων ἄρχετο᾽᾽ Ρ. 4. 29. ἦ ῥὰ Μηδείας 
ἐπέων στίχες Ρ. 4. 61. ᾿'οὔτε ἔργον οὔτ᾽ 
ἔπος ἐντράπελον κείνοισιν εἰπὼν’ Ρ. 4. 
108. βάλλετο κρηπῖδα σοφῶν ἐπέων Ρ. 4. 

188. χαμαιπετὲς δ᾽ ἄρ᾽ ἔπος οὐκ ἀπέριψεν 
Ρ. 6. 87. εὐώνυμον ἐς δίκαν τρία ἔπεα 

διαρκέσει (ν. τρεῖς) Ν. 7. 48. τὸ δ᾽ ἐμὸν 

οὔ ποτε φάσει κέαρ ἀτρόποισι Νεοπτόλε- 

μον ἑλκύσαι ἔπεσι Ν. 7. 104. ἐπέων δὲ 
καρπὸς οὐ κατέφθινε 1. 8. 406. πολ)]λὰ μὲν 

-ἐων, -εσι(ν), 



ἔπος 

τὰ πάροιθ --- 1 δαιδάλλοισ᾽ ἔπεσιν 

Παρθ. 2. 82. ε5ρ. β6ῃ. Ρ]., τσογὰξ ΟΥ̓ ΞΟΉΦ, 
δος, ἔγειρ᾽ ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν 

Ο. 9. 47. Νέστορα --- ἐξ ἐπέων κελαδεν- 
νῶν, τέκτονες οἷα σοφοὶ ἄρμοσαν, γινώ- 
σκομεν Ρ, 3, 118. εὗρε παγὰν ἀμβροσίων 
ἐπέων Ῥ. 4. 299. 'Ομηρίδαι ῥαπτῶν 

ἐπέων --- ἀοιδοί Ν. 2. 2. εὔϑυν᾽ ἐπὶ 
τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, οὖρον ἐπέων εὐκλέα 
Ν. 6. 28. κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς Ν. 7. 18. 

ἀλλ᾽ ἐπέων γλυκὺν ὕμνον πράσσετε Ν. 9. 
8. θεσπεσία δ᾽ ἐπέων καύχας ἀοιδὰ πρόσ- 
φορος (καύχαις σουΐ. Βεποάϊοξυ8) Ν. 9. 7. 

“Ὅμηρος --- αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις 

, ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν θεσπεσίων 
ἐπέων λοιποῖς ἀθύρειν (ἰ. 6. οἱ ερὶς νοτβ6) 

Ι. 4. 89. ἀμνάμονες δὲ βροτοί, ὃ τι μὴ 
σοφίας ἄωτον ἄκρον κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν 

ἐξίκηται ζυγέν 1. 7. 19. ἐμο[ὶ δ᾽ ἐπ]έζω)ν 

Πα. 2. 1038. Ἰωδ᾽ ἐπέων δυνατώτερον 

Πα. 4. ὅ. λόγον τερπνῶν ἐπέων Πα. 
14. 84. ἐμὲ δ᾽ ἐξαίρετον κάρνκα σοφῶν 

ἐπέων Μοῖσ᾽ ἀνέστασ᾽ Δ. 2. 24. 
2. 8. ἴῃ νδτίουϑ 861868. Ὁ. δρεεοῖ 650. 

οἵ ργαῖβε. εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι 

ἔπος Ο. 6. 16. Ισϑμοῖ τά τ᾽ ἐν Νεμέᾳ 

παύρῳ ἔπει θήσω φανέρ᾽ ἀϑρό᾽ Ο. 18. 98. 
βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι ἀκίνδυνον ἐμοὶ 

ἔπος σὲ ποτὶ πάντα λόγον ἐπαινεῖν παρέ- 

χοντι Ρ. 2. θ6. καὶ τόδ᾽ ἐξαύδασ᾽ ἔπος 

(1. 6. απϑιϑεν) Ν. 10. 80. ἐπεὶ κούφα δόσις 

ἀνδρὶ σοφῷ ἀντὶ μόχθων παντοδαπῶν 

ἕπος εἰπόντ᾽ ἀγαθὸν ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν 
1.1. 46. ΡΒ. ῥγαγὲν εἰ χρεὼν τοῦθ᾽--- 
κοινὸν εὔξασθαι ἔπος Ρ. 8. 2. ὁ δ᾽ ἀνατεί- 
ναῖς οὐρανῷ χεῖρας ἀμάχους αὔδασε 
τοιοῦτδν ἔπος (ἤεγῃς: τοιοῦτόν τι οοἀά.) 

Ι. 6. 42. σ. ῥγορβῆδον τὸ Μηδείας 
ἔπος ἀγκομίσαι Ῥ. 4. 9. ἃ. αἷς λε- 

γόμενον δὲ τοῦτο προτέρων ἕπος ἔχω 
Ν. 8. ὅ8. ς. ςαγὶηᾷ Λάμπων δὲ 

μελέταν ἔργοις ὁπάζων Ἡσιόδου μάλα 

τιμᾷ τοῦτ᾽ ἔπος (ν. ᾿Ησίοδος) 1. 6. 67. 

σοφοὶ δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος αἴνησαν 

περισσῶς (τ. 836. 

3. ἴσας. δ᾽ ἔπος Πα. 8. 10. ῥερῖφθαι ἔπος 

ἐσ, 818. 

192 ἕρᾶμαι 

ἐποτρύνω] πγρὲ ο. δος. ἃ ἱἰπί. οὐδὲ 
Κρονίων --- οἴκοθεν μαργουμένους στείχειν 
ἐπώτρυν᾽ Ν. 9. 20. 

ἑπτά] σευ. ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα πυρᾶν νεκρῶν 
τελεσθέντων (ἱ. 6. οπς. ΟΥ̓́ΤΕ ΙῸΓ 6ΔΟἢἈ 

οοπθάηρεπί οὗ 186 Δαν οὗ με ϑανθὴ οἵ. 

Ν. 9. 2414.) Ο. 6. 186. τέκεν ἑτπττά --- παῖδας 

Ο. 7. 12. ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη. 

ἑπτὰ δ᾽ ἐν Νεμέᾳ Ν. 2. 28. ἑπτὰ γὰρ 
δαίσαντο πυραὶ νεογυίους φῶτας Ν. 9. 34. 

ἐπτάγλωσσος, -ον] σευδη υοἱοεεά φόρ- 
μιγγ᾽ ᾿Απόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ 
πλάκτρῳ διώκων ἀγεῖτο παντοίων νόμων 

(ε(. ἑπτάκτυπος) Ν΄. ὅ, 24, 

ἑπτάκις) φουδη ἐν ἐν ᾿Αθάναισι τρία 
ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ 
ἀμφὶ κόμαις, 'ἙΕλλώτια δ᾽ ἑπτάκις Ο. 18. 40. 

ἑπτάκτῦπος, -ον] (ςἔ. Βαςοι. ἑπτάτονος.) 

δεν ἰοπδὰ χάριν ἑπτακτύπον φόρ- 
μιγγος Ρ. 2. 70. 

ἑπτάπῦλος, -ον] ςευεη φαϊεά ερὶτἢ. οὐ ΤΒΟ- 
Ἀ68. ἐν ἑπταπύλοις --- Θήβαις Ρ. 8. 

90, Ῥ. 8. 39. ἑπτάπυλοι Θῆβαι Ρ. 9. 80. 
ἑπταπύλοισι Θήβαις Ῥ. 11]. 11. ἑπταπύ- 

λοισι Θήβαισι 1. 1. 66. Θήβαις τ᾽ ἐν 
ἑπταπύλοις Ν. 4. 19. ἐς ἑπταπύλους 

Θήβας Ν. 9. 18. ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις 
Ι. 8. 16. ΘΙήβαις] ἑπταπύλοιςζιν). (6-Η: 

Ἱεπτταπύλοις θ{ Π οοπῖγα πιεῖ.) Παρθ. 2. 60. 

ἐν ἑπταπύλοισι --- [Θήβαις] ἔτ. 109, 47. 

ἐπωνύμῖος] εαἰϊεὰ ὃν [6 παηιε ο7 α. θα. 
(ὄρος) τοῦ μὲν ἐπτωνυμίαν κλεινὸς οἰκιστὴρ 

ἐκύδανεν πόλιν γείτονα (ἰ. ο. Αἰξπα, 

οἷῖν δηὰ στπουπίδιη) Ῥ. 1. 80. καί νυν 

ἐπωνυμίαν χάριν νίκας ἀγερώχον κελαδη- 

σόμεθα βροντάν (ἰ. 6. ας α δἰοεείηρ οἱὰ 
υἱείονγ᾽ 5 παῖδ, τὸ. ἐπινίκιον ὕμνον) Ο. 10. 

78. 
ἐπώνῦμος] υἱἱὴ ἐμε παν οἵ ς. βο. “καί 

νιν ὄρνιχος φανέντος κέκλευ ἐπώνυμον 
εὐρυβίαν Αἴαντα΄᾽᾿ (Ηφτγακ]ε8 β8ρθακ8 οἵ 

Αἰαβϑ, ΒΟ 195 ἴο Ὀς Τα] ]εἀ αἰζοῦ {Π6 φαρῖο 

αἰετός) 1. 6. 88. ζαϑέων ἱερῶν ἐπώνυμε 

πάτερ (ὁμώνυμε ν. 1.: ἱ. ὁ. Ηίδοτοη, ὈΥ 

Ῥδγομοχμδβίδ) ἔγ. 105. 2. 

ἔρἄμαι) (ἔἕρᾶμαι, -ἄται; ἔρᾶται 5ι}].; 

ἐραίμαν: ἱτωρέ. ἤρατο: ἀοτ. ἐράσσατο. οἔ. 



ἔρᾶνος 

ἐράω.) ἃ. {αΪ ἐπ ἰουε οὐδ, ἰουε ς. 56π. 

Πέλοπος, τοῦ μεγασθενὴς ἐράσσατο Γαιά- 
οχος Ποσειδάν Ο. 1. 26. μαινομέναις 

φρασὶν “ρας ὅτ᾽ ἐράσσατο Ῥ. 2. 27. τᾶς 

ὁ κράτιστος ἐράσσατο μιχθεὶς τοξοφόρον 

τελέσαι γόνον [(ἄς ρτο τᾶς οοηϊ. Ο-Η.) 

Πα. 18Β. 61. Ῥ. ἀδεὶγα α. ο. βεπ. 

ὧν ἔραται καιρὸν διδούς Ρ. 1. δ7. ἀλλά τοι 

ἤρατο τῶν ἀπεόντων Ῥ. 38. 20. θεόθεν 
ἐραίμαν καλῶν (ν. Υδοϊκαγηαρεῖ, Νοτ!., 

1. 00.) Ῥ. 11. δ0. Ζεῦ πάτερ, τῶν μὰν 
ἔραται φρενί, σιγᾷ οἱ στόμα Ν. 10. 29. 
β. ς. ἐπέ. “ὄφρα τις τᾶν ἐν δυνατῷ 

φιλοτάτων ἐπιψαύειν ἔρᾶται᾽᾽ (ςοπίυπο- 
Ἐνΐ παΐυγασὶ Ῥῆσηυβ Ῥεσβροχὶϊ Βοσρκ) 

Ρ. 4. 92. οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ 

πλοῦτον κατακρύψαις ἔχειν Ν. 1. 81. 

ἔρα[ται] δέ μοι γλῶσσα μέλιτος ἄωτον 

γλυκὺν (βο. καταλείβειν, 5βίπιτα., Ν11.) 

Πα. 96. 88. 

ἔρᾶνος ἐοπέν δι ΐοη ἰο ἃ γεας, λυγρόν τ᾽ 
ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε (8.. Περσεύς, 
Ψ Πο86. αἷς ἴο ἴὴδ πηλύίαμα ἔσδϑὲ οἵ 

Ῥοὶϊγάεϊεῖοϑ ννὰ5 ἴῃς Ὠσαὰ οὗ ἔα Οοτροη) 

Ῥ. 12. 14, ἀῃὰ 58ο, τῆς ἔσαϑε ἐϊβοῖ: ὁπότ᾽ 

ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνομώτατον ἐς ἔρανον 

φίλαν τε Σίπυλον Ο. 1. 38. πολύθντον 

ἔρανον ἔνθεν ἀναδεξάμενοι Ῥ. δ. 77. 

ἐρἄσίμολπος, -ον] ἰουΐηξ τος θαλία τε 
ἐρασίμολπε Ο. 14. 10. 

ἐρᾶσιπ'λόκᾶμος, -ον] μὴ ἰουοῖγν ἰοοῖς 
Τυροῦς ἐρασιπλοκάμον (ν. ϑοῖγ,, ῬυίΆ. 

οοταπι., δὰ 1ος.) Ῥ. 4. 186. 

ἐρἄτεινός] ἀεἰ ἐφ λίε τᾶς ἐρατεινὸν ὕδωρ 

πίομαι Ο. 6. 86. ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ μέλιτι 
καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ᾽ ἀγα- 

πάζοντι 1. ὅ. δ8. ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς 

μαλθακᾶς ὥρας ἀπὸ καρπὸν δρέπεσθαι 
τ, 128. 7. 

᾽᾿Ἐρδτίδαι) 8 ἰαπεὶν οἱ Ἐμποάεβ, οἰ ταὶπα 
ἀεβοθηξ ἔγτοπι Τ] ροϊθπιοβ. ᾿Ερατιδᾶν τοι 

σὺν Χαρίτεσσιν ἔχει θαλίας καὶ πόλις 

(ὑγΖ. : ̓Εραστειδᾶν ςοἀά.) Ο. 7. 98. 

ἐρᾶτός} (-όν; -ὥν; -ἃς, -ᾷ, -ἀν; -ἄν: -ὁν 
ΟΣ.) ἃ. οἵ ρεορῖε, λαηάφοηιν παῖδ᾽ 

ἐρατὸν δ᾽ ᾿Αρχεστράτου Ο. 10. 99. 

Ῥ. οὐ πΐηρ8, ἀεί ἐρκίεϊ, ρῥίοατῖηρ ἦλθεν 

8δΙδίον, ῬΙπάδε. χοῦ 

193 ἔργμα 

δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνων ὑπ᾽ ὠδῖνός τ᾽ ἐρατᾶς 
Ἴαμος ἐς φάος Ο. 6. 48. ἔφλεξεν --- σελάνας 

ἐρατὸν φάος Ο. 10. 768. καί σφιν ἐπὶ 

γλνκεραῖς εὐναῖς ἐρατὰν βάλεν αἰδῶ 
Ρ. 9. 12. Νεμέας ἐξ ἐρατῶν ἀέθλων Ν. 6.12. 

οὔτε κώμων --- ἐρατῶν οὔτε μελικόμπων 

ἀοιδᾶν 1. 2. 81. "ἐρατὸν λύοι κεν χαλινὸν 
ὑφ᾽ ἦρωι παρθενίας 1. 8. 44. Ἰποι 
ζυγέντες ἐρατᾷ δόμον Δ. 1. 8. ἐραταὶ ἴων 

φόβαι τ. 76. 16. ἐρατᾶν ὄχημ’ ἀοιδᾶν 
τοῦτό τοι πέμπω ἔτ. 124. 1. ἐρατὸν κατὰ 
χῶρον οἱ {Π6 οσουπίτΥ οἱ τῆς Ὀ]εβ5εὰ 
ἀεδά Θρ. 1. 8. τὸν μὲν ---- αὐλῶν ἐκίνησ᾽ 

ἐρατὸν μέλος ἔτ. 140». 17. ἸΚρονίων Ζεὺς 

ἐρατὸν εἰ 7,τ. 3844. 10. Ἰθεαν ἐρατὸν 

τέμενος δέτ. 8484. 11. 
ἐράω] ἰουὲ εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι 

χαρίζεσθαι τ. 127. 1. 

ἐργάζομαι] (ἔεργ- Ν. ὅ. 1.) μαελίοη οὐκ 

ἀνδριαντοποιός εἶμ᾽, στ’ ἐἑλινύσοντα 

ἐργάζεσθαι ἀγάλματ᾽ Ν. ὅ. 1. ἐπεί τοὶ οὐκ 
ἐλινύσοντας αὐτοὺς (-- ὕμνους) ἐργασά- 
μαν (ϑεὩγ.: εἰργασάμαν εοἀά.} 1. 2. 46. 

ἐργᾶσία] οὐὖόάΛ σ᾽ "Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, 
ἦρως, χερὸς ἐργασίαις ἁλίσκεται" ἱ. ε«. 
ἰπ ἴῃς φνῬαζὲ οἱ πο ΜΔ]|1 θυ1}Ὲ ΌΥ Αἰακὸς 

Ο. 8. 42. 
ἐργᾶτις) υογκίην [ον δἴνα: ἃ Μοῖσα γὰρ 

οὐ φιλοκερδής πὼ τότ᾽ ἦν οὐδ᾽ ἐργάτις 
1. 2. 6. 

’᾿Εργῖνος) ἱίπε οἱ Οτοδβοτγηθηοβ, δμεγ οὗ 
Ὑτορβοηῖοβ δηὰ Αμρατηεᾶεβ, βοὴ οἱ ΚΙγ- 

τάθποϑ. ν. Πα. 8. 103, αῃά Σ δὰ Ιος. 
ἔργμα] (ἔργματι; -ἀτων, -ἀσιν. ἔργ- οοἀά. 

ἀεί. Ἑογβϑιιδη, 28{{.; ἔργ- ϑ86ἢτ.) σολὲδ- 
υδηηεν͵ σαρίο ῥῆμα δ᾽ ἐργμάτων χρο- 

νιώτερον βιοτεύει Ν. 4. 6. ὕμνος δὲ τῶν 

ἀγαθῶν ἐργμάτων βασιλεῦσιν ἰσοδαίμονα 
τεύχει φῶτα Ν. 4. 84. Πιερίδων ἀρόταις 
δυνατοὶ παρέχειν πολὺν ὕμνον ἀγερώχων 
ἐργμάτων ἕνεκεν Ν. 6. 838. μισθὸς γὰρ 

ἄλλοις ἄλλος ἐπ᾽ ἔργμασιν ἀνθρώποις 

γλυκύς (ϑοῖγ.: ἐφ᾽ ἔργματι, ἅρμασιν 
οοἀά.) 1. 1. 47. διὰ πόντον βέβακεν 

ἐργμάτων ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί 
Ι, 4. 42. ἐν ἔργμασιν δὲ νικᾷ τύχα, οὐ 

σθένος ἔτ. 38. 685ν., ἰπ αἰδϊεῖῖς οοπέςβίβ, 
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ἔργον 

ἅρμα δ᾽ ὀτρύνει Χρομίου Νεμέα τ᾽ ἔργμα- 

σιν νικαφόροις ἐγκώμιον ζεῦξαι μέλος 
Ν. 1. 7. οὐ ψεῦδις ὁ μάρτυς ἔργμασιν 
ἐπιστατεῖ, Αἴγινα, τεῶν Διός τ᾽ ἐκγόνων 

Ν. 7. 49. ἐφ’ ἑκάστῳ ἔργματι κεῖτο τέλος 

1. Δ. 91. ἴταρ. Ἰά δ᾽ ἔρ[γΊμασι 
Παρθ. 2. 18. 

ἔργον] (ἔργον, -ον, -ῳ, -ον; -α, -ῶὧν, -οισί!), 

τοῖσιν, -α. ἔεργ- Ο. 18. 88, Ῥ. 2. 17, 
ῬΡ. 4. 104, Ρ. 7. 19, Ν. 8. 44, Ν, 7. 52, 
Ν. 10. 04.) 

1, αελὶευενιεηΐ, ἐαῥίοί 8. τῶν δὲ πε- 

πραγμένων ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν 
ἀποίητον οὐδ’ ἂν χρόνος --- δύναιτο 

θέμεν ἔργων τέλος Ο. 2. 17. κρυφόν τε 
θέμεν ἐσλῶν καλοῖς ἔργοις (Ατίβξδτομυβ 

ΔΡ. Σ: ἐσλὸν κακοῖς ςοὐά.) Ο. 2. 98. 

πόνος δαπάνα τε μάρναται πρὸς ἔργον 

κινδύνῳ κεκαλυμμένον Ο. ὅ. 18. κεῖνα δὲ 

κεῖνος ἂν εἴποι! ἔργα Ο. 8. θ8. ἐσλὰ δ᾽ ἐπ᾿ 
ἐσλοῖς ἔργα θέλοι δόμεν Ο. 8. 86. ὑπέρφα- 
τον ἄνδρα μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι Ο. 9. 06. 

ἄπονον δ᾽ ἔλαβον χάρμα παῦροίτινες ἔργ- 
ὧν πρὸ πάντων βιότῳ φάος Ο.10. 38. ἀλλὰ 

πάντων ταμίαι ἔργων ἐν οὐρανῷ (5ς. αἱ 
Μοῖραι) Ο. 14. 10. ἄγει δὲ χάρις φίλων ποί 

τινος ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα Ῥ. 2. 17. 
“τοῦτ᾽ ἔργον βασιλεὺς --- ἐμοὶ τελέσαις 

ἄφθιτον στρωμνὰν ἀγέσθω᾽᾽ Ῥ. 4. 229. 

ἔργον πελώριον τελέσαις Ρ. 0. 4]. τὸ δ’ 

ἄχνυμαι, φθόνον ἀμειβόμενον τὰ καλὰ 

ἔργα Ῥ. 1. 19. παῖς μὲν ἐὼν ἄθυρε μεγάλα 
ἔργα Ν. 8. 44. πότμος δὲ κρίνει συγγενὴς 

ἔργων πέρι πάντων Ν. δ. 40. παροιχο- 
μένων γὰρ ἀνέρων ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ 

καλά σφιν ἔργ᾽ ἐκόμισαν Ν. 8. 80. ἔργοις 

δὲ καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ 

Ν. 7. 14. καιροῦ μὴ πλαναθέντα πρὸς 

ἔργον ἕκαστον Ν. 8. 4. χαίρω δὲ πρόσ- 
φορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον ἱείς Ν. 8. 49. 

φλέγεται δ᾽ ἀρεταῖς μυρίαις ἔργων θρασέων 

ἕνεκεν Ν, 10. 8. πὰν δὲ τέλος ἐν τὶν (Ξ-Ξ- Ζην)) 

ἔργων Ν. 10.830. καὶ μέγα ἔργον ἐμήσαντ᾽ 
ὠκέως Ν. 10. θ4. ἀλλ᾽ ἔμπαν μεγαλανορίαις 

ἐμβαίνομεν, ἔργα τε πολλὰ μενοινῶντες 

Ν. 11. 48. παθόντες πού τι φιλόξενον 

ἔργον 1. 6. τὰς ΟἸγπιρὶς νἱοῖογν οὐ το 

1ρ4 ἔργον 

ομαγοίθοσ ΝΙΚοιηδομοβ 1. 2. 24. εὐκλέων 

δ᾽ ἔργων ἄποινα χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν 

ἐσλόν 1. 8. 7. ἐκ λεχέων ἀνάγει φάμαν 
παλαιὰν εὐκλέων ἔργων 1. 4. 28. καὶ 

δεύτερον ἅμαρ ἐτείων τέρμ᾽ ἀέθλων γίνεται, 
Ισχύος ἔργον πε μαπκτγαίίοῃ 1. 4. θ8. εἰ 
δὲ τέτραπται θεοδότων ἔργων κέλευθον 
ἂν καθαράν 50. Αἴγινα 1. δ. 28. μυρίαι 

δ᾽ ἔργων καλῶν τέτμανθ᾽ ἑκατόμπεδοι ἐν 
σχερῷ κέλενθοι 1. 06. 22, Λάμπων δὲ 
μελέταν ἔργοις ὁπάζων ᾿Ἡσιόδον μάλα 
τιμᾷ τοῦτ᾽ ἕπος 1. θ6. 67. θνάσκει δὲ 

σιγαθὲν καλὸν ἔργον ἔτ. 121. 4. τεκμαίρο- 
μαι ἔργοισιν Ἡρακλέος τ. 1609, δ. λάμπει 

δὲ χρόνῳ ἔργα μετ᾽ αἰθέρ᾽ ἀερθέντα ἔτ. 
227. παῦσέν [τ᾿] ἔργ᾽ ἀναιδῆ ἱ. 6. 
ἴποβε οὗ 1,δοπιςφάοη ἰσ. 1404. δ9 (38). 

Ὀ. εἸἸΡἢδβιϑορ σοοη, ἃ5 ορροβοὰ ἴο 

τδουρῃι. κλέπττει τέ μιν οὐ θεὸς οὐ 

βροτὸς ἔργοις οὔτε βουλαῖς Ρ. 3. 80. 
ἐπ᾽ ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς Ρ. ὅ. 119. 
πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος βουλαῖσι δὲ 
φρήν Ν. 1. 2θ, “οὔτ᾽ ἔργον οὔτ᾽ ἔπος 
ἐντράπελον κείνοισιν εἰπτών Ζευρτηδ Ρ. 4. 

1θρ4. σ. ΨΠΟσα δ ρμδϑβ ἰ8 ρου 186 

εἴον!, ἰαδοιιν ᾿Ιάσων --- θεῷ πίσυνος 

εἴχετ᾽ ἔργον Ρ. 4. 288. ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαν- 
σις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ Ν. 7. δ3. 
Τροίας ἵνας ἐκταμὼν δορί, ταί μιν ῥύοντό 

ποτε μάχας ἐναριμβρότον ἔργον ἐν πεδίῳ 

κορύσσοντα ἱ. 6. ἔῃς τνοτῖς οἱ Ὀφξεε 1, 8. 

δά. εἐβρ. ἰῃ ἀαξ. 8., ὃν οπε'ς δἤονίς ἦν δ᾽ 
ἐσορᾶν καλός, ἔργῳ τ᾽ οὐ κατὰ εἶδος 

ἐλέγχων ἐξένεπε --- Αἴγιναν πάτραν Ο. 8. 

19. ἀγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος εὖχος, ἔργῳ 

καθελών Ο. 10. 68. ρας τ᾽ ἀγῶν᾽ 

ἐπιχώριον νίκαις τρισσαῖς, ὦ ᾿Αριστόμε- 
νες, δάμασσας ἔργῳ (μετ’ ἔργον καὶ 
ἐνεργείας πολλῆς. Σ.) Ῥ. 8. 80. σιγαλὸν 
ἀμαχανίαν ἔργῳ φυγὼῶν ἱ. 6. ΌΚΥ ΤΩ 

οἴοτίβ ἰπ δἰπρὶπρ οἱ Ογτοης Ρ. 9. 92. οἱ. 

Ν. 1. 30. ἅ. ΨὨογα δα οπρἢΠ 85 8 

οη ἴπε τοδὶ οἱ δοιϊίοη, ῥνγίζδ, υἱοῦ 

ὅτ᾽ ἀμφότεροι κράτησαν μίαν ἔργον ἀν’ 
ἁμέραν αἱ πο ΙΒ. πιίλπ ραπιο5 Ο. 9. 88. 
τρία ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ 

ἀμφὶ κόμαις Ο. 18. 88. 



᾿Εργοτέλης 

2. ωογὰ (οἱ ἅτ) ἀρχομένου δ᾽ ἔργου 
πρόσωπον χρὴ θέμεν τηλαυγές Ο. 6. 8. 
ἔργα δὲ ζωοῖσιν ἑρπόντεσσί θ᾽ ὁμοῖα 

κέλευθοι φέρον Ο. 1. δῶ. ὅ τ’ ἐν Ἄργει 
χαλκὸς ἔγνω μιν, τά τ’ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ 
ἔργα καὶ Θήβαις Ο. 7. 84. ἅπαν δ᾽ εὑρόντος 
ἔργον εὐενν τυογὰ οἵ ανγί δας {5 ογεαίον Ο. 
18. 17. ἔκρυψαν τὸ πάντων ἔργων 

ἱερώτίατον (Π': ἔργον Π; ἱ. 6. {πὸ τπϊτὰ 
τοπιρὶς οὗ Αρο]ὶο δὲ Ὠεϊρμὲ) Πα. 8. 74. 

᾿Εργοτέλης} 80η οὐ Ῥμίαπογ, ἃ πδῖννε οἵ 
Οτοῖς ἰοστοεὰ ὉΥ Ροϊῖςαὶ ἑδοϊῖίοθ ἰοὸ 

βεῖι]ς ἰῃ Ἡϊτρεγα, στίπηοσ οὗ {86 ΟἸγτηρὶς 

ἀο]σΒοπ; ν. υηζο, Ν. Βοηομὲ ἅδοτ ἀΐο 

Αὐδαταθα ρθη ἐπ ΟἸγτηρία, 1δ4{{. νῦν δ᾽ 

"᾽Ολυμπίᾳ στεφανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ 

Πυθῶνος ᾿Ισθμοῖ τ᾽, ’᾿Εργότελες Ο. 12. 18. 
ἕρδω] (ἕρδων, -οντα: δοτ. ἔρξαις; ἔρξαι: 

Ῥᾶ58. ἑρδόμενον ποπι. Εερδ- Ο. 10. 91, 
4. 165. 1.) ἃ. ενίογηι, ἀολίευε εἰ 

δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἕλπεταί {τι» λαθέμεν 

ἕρδων Ο. 1. 64. καλὰ ἔρξαις ἀοιδᾶς ἄτερ 

Ο. 10. 91. εἰ δ᾽ ἐὼν καλὸς ἕρδων τ᾽ 
ἐοικότα μορφᾷ Ν. 8. 19. χρὴ δὲ πᾶν 
ἕρδοντ᾽ ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν (πὰν 
Θοθγ.) 1. 4. 48. μαρνάσθω τις ἕρδων 

ἀμφ᾽ ἀέθλοισιν γενεὰν Κλεονίκου ἐκμαθών 
ἰ, ς. ἴῃ δοῖυδὶ ῥσασξίος 1. δ. δά. τί ἕρδων 

φίλος σοί τε, καρτερόβρεντα Κρονίδα, --- 
εἴην; ἐσ. 1δδ. 1. Ὀ. ἀο ἰο οἰλένς, 

δεςίου τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι 

τε καὶ παθεῖν ὁμῶς ἐπίστασαι καιρῷ σὺν 
ἀτρεκεῖ Ρ. 8. θ. ἔστι δὲ καί τι θανόντεσσιν 

μέρος κὰν νόμον ἑρδόμενον (΄ἄοα βΒδοτὶ8 

ΤΔοϊο 9 πιο. Βοεοκὴ: -ομένων οοηΐϊ. 
Μοβ.}) Ο. 8. 78. ς. - εὖ ἔρδω, σεμεοεεὰ 

εἰ δὲ τύχῃ τις ἕρδων (ςἔ. Βαςς!. 18. 
48) Ν. 7. 11. ἃ. ἴτας. Ἰανερδωί Ῥ. 
Οχγ. 3442. {τ. 108. 

ἐρεθίζω) ῥγουοὰε μα88., οἵ. Βοτίνήοῖο, 

Ο. ῳ., 1967, 110 ἐρεθίζομαι πρὸς ἀντὰν 
(1 ατὴὸ ᾿γουολεά ἰο ςοη"ρ) ἴτ. 140Ὁ. 14. 

ἐρείδω] (ἱπιρί. ἤρειδε: δοτ. ἱπῖρν. ἔρεισον: 
τι. δογ. ἐρεισάμενοι οοὐά,: Ρ458. ἐρειδό- 
μενον, -ομένα.) ἃ. Ρίαηΐ Πννιῖν ἣ 

σὺν ὀρθαῖς κιόνεσσιν δεσποσύναισιν ἐρει- 

δομένα μόχθον ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον 

19 ἐρέφω 

ἐν τείχεσιν (5Ξς. δρῦς) Ῥ. 4. 261. ταχὺ δ᾽ 
ἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ πρῴραθε Ρ. 10. 
δ1. "». ῥν655 βαγὰά μροη ταςεῖ. ἀμφὶ 
Πύλον σταθεὶς ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδεν δέ 

μιν --- Φοῖβος Ο. 9. 81---2. ἄρονρα, ἃ νιν 

ἐρειδόμενον ναναγίαις ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς ἐν 

κρνοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳ ἱ. 6. φλίβιογο- 
ἐκεὰ 1. 1. 86. 6. 86η8. ἀπ. ᾿Ισμη- 

νοῦ δ᾽ ἐπ᾿ ὄχθαισι γλυκὺν νόστον ἐρεισά- 
μενοι (ν. 1. ἐρυσάμενοι: ἀπέθεντο Σ 
Ῥαγδρῆσ.: ἀμερσάμενοι σοπΐ. Θοῆγχ.: “4118 

Ἰαἰβϑόγεπε ομοὶτ 16 ἀοῦυχ Ἵεβροῖγ ἀδ τεϊουτ. 

Ῥυςοδ.) Ν, 9. 28. 

ἐρείκω) γε ταχέως δ᾽ ἀράβη[σε] δια- 
λεύκων ὀστέων) δοῦπος ἐ[ρ)(εγικομένων 
(δυρν. εἰ σοττ. [ο0Ὁς61) τ. 109. 28. 

ἐρείπω] ἀατῖλ ἄοωπ ταϑῖ. εἷαν λείφθη δὲ 
Θέρσανδρος ἐριπέντι Πολυνείκει Ο. 2. 48. 

ἔρεισμα) πιεῖ., διρίσαγὰ Θήρωνα -- 
ἔρεισμ᾽ ᾿Ακράγαντος Ο. 2. 6. Ελλάδος 

ἔρεισμα, κλειναὶ ᾿Αθᾶναι ἔτ. 76. 2. 
ἐρέπτω)] ἐγοιυν στεφάνοισί τέ μιν ποίας 

ἔρεπττον Ῥ. 4. 240, τὰν δὲ λαῶν γενεὰν 
δαρὸν ἐρέπτοι σώφρονος ἄνϑεσιν εὐνομίας 

(5ς. ᾿Απόλλων) Πα. 1. 9. 

ἐρετμόν] οαν “ἄνία τ᾽ ἀντ᾽ ἐρετμῶν 

δίφρους τε νωμάσοισιν᾽᾽ Ῥ. 4. 18. 
ἐρεύγομαι]} δεϊοῖ οἱ (Αἴτνα) τᾶς ἐρεύ- 

γονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἀγνόταται ἐκ 
μυχῶν παγαί Ρ. 1. 21. ἔνθεν τὸν ἄπειρον 
ἐρεύγονται σκότον βληχροὶ δνοφερᾶς νυκ- 

τὸς ποταμοὶ ἔτ. 180. 1 α Θρ. 7 

ἐρευνάω) Μηά εὑρήσεις ἐρευνῶν μάσσον᾽ 
ἢ ὡς ἰδέμεν Ο. 13. 118. ἰδίᾳ τ᾽ ἐρεύνασε 

τεναγέων ῥοάς (Ξε. Ἡρακλέης) Ν. 8. 24. 
ὅστις ἄνενθ᾽ ᾿Ελικωνιάδων βαθεῖαν --- 

ἐρευνᾷ σοφίας ὁδόν Πα. 1Β. 20. οὐ γὰρ 
ἔσθ’ ὅπως τὰ θεῶν βουλεύματ’ ἐρευνάσει 
βροτέᾳ φρενί (85. ἀνήρ: ΒοςοκΏὮ : ἐρευνᾶσαι 
δῖον. οοἀά., ΟΙετω. Αἴθχ.) ἐσ. 61. 4. 

ἐρευνασάτω μεγαλάνορος ᾿Ἡσυχίας τὸ 
φαιδρὸν φάος (ἐρευνάσατο ν. 1.) ἐγ. 109. 2. 

ἐρέφω) (ἐρέφοντ(α): ἱπιρί. ἤρεφε, ἔρεφον: 
δοσ. ἔρεψαν.) ἃ. Ἰ1ξ. σουεν, γοοΐ οὐ ες. 

8.ο. ἃ ἄδι. κρανίοις ὄφρα ξένων ναὸν 
Ποσειδάωνος ἐρέφοντα (8.. ᾿Ανταῖον) 

σχέθοι (Ξο. Ἡρακλέης) 1. 4. δά. ΡΒ. 

13. 



᾿Ἐρεχθεῖδαι 

ἔουεν ὅτε --- λάχναι νιν μέλαν γένειον 

ἔρεφον Ο. 1. 68. ἀπά 80 ογοη, δύο δ᾽ 
αὐτὸν ἔρεψαν πλόκοι σελίνων ἐν ᾿Ισθμιά- 

δεσσιν φανέντα Ο. 18. 82. βοτάνα τέ νιν 
ποθ᾽ ἁ λέοντος νικάσαντ᾽ ἤρεφε (Ηετ- 

τηδηῃ; ἔρεψε οοἀἀ.) Ν. 6. 48. 
"Ἐρεχθεῖδαι) ολέϊάνεοι οΥΓ Ἐνεολίλεις, Α1λε- 

πίαης κλειναῖς {τ᾽) 'ἘΕρεχθειδᾶν χαρί- 

τεσσιν ἀραρὼς ταῖς λιπαραῖς ἐν ᾿Αθάναις 

Ι. ἃ. 19. 
"Ερεχθεύς] Κίηρ οὐ ΑἸςη5. πάσαισι γὰρ 

πολίεσι λόγος ὁμιλεῖ ᾿Ερεχθέος ἀστῶν, 

"Ἄπολλον, οἵ τεὸν δόμον Πυθῶνι δίᾳ θαη 

τὸν ἔτευξαν 1. 6. τπ6 ΑἸΚελαϊουἑἄαὶ Ρ. 7.10. 

ἐρέω] (ἐρέω, -εἴ: Τυἰ. Ρ488. εἰρήσεται; δοτ. 
Ῥᾶ558. ῥηθέν. Εερ- Ῥ. 4. 142, ἐσ. 42. ἃ. τῆς 

δεῖ, 15 υδεὰ 858 (αἴ. οὗ λέγω.) ἃ. 803. 

1 ς«μα]]} ς«ρεαὶ "εἰδότι τοι ἐρέω’ Ῥ. 4. 142. 

“εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι, 

ἐρέω Ῥ. 9. 8]. ». ς. δος. . καὶ 
Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς ἐρέω ταύταν χάριν Ο. 8. 

δ1. (ἐρέω ςοἀά., ςοπῖτα πιεΐῖ.: ἄρα ὙΝ1].: 
ἀπὸ ϑ51ο0π6) Ρ. 1. 77.} μάντευμα --- πὰρ 
μέσον ὀμφαλὸν εὐδένδροιο ῥηθὲν ματέρος 
Ῥ. 4, 74. λεγόμενον ἐρέω Ῥ. ὅ. 108. 
τοῦτό γέτοι ἐρέω ἐτ. 42. 2. [ῥηθὲν (οοάά.: 

ἀεὶ. Βοῖδε) ἐσ. 121. 8. ς. ἰο]οννεὰ ὈΥῪ 

ἐπάϊτοοξ. ᾳυςϑῖ. [μαϑὼν δέ τις ἂν 

ἐρεῖ, εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι (εοἀᾷ., 526}}: 
ἀνερεῖ Οὐϊάοτβϑιεανο) Ν. 2. 068.) (ἢ 

Ῥᾶ588., ἱπιρουβ. τὸν ᾿Αργείων τρόπον 

εἰρήσεταί πον κἀν βραχίστοις 1. 6. δ9. 
ἐρῆμος] α. δάνγεν, ἀεςενίδὰ οἱ ρΡδεεβ. ἐρή- 

μας δι’ αἰθέρος Ο. 1. 6. αἰϑέρος ψυχρῶν 

ἀπὸ κόλπων ἐρήμον (ἐρήμων Τςοπὶ. Ηοτ- 

τοᾶπη) Ο. 18. 88. “νώτων ὕπερ γαίας 

ἐρήμων Ῥ. 4. 26. Ῥ. αδαπάδοπεὰ οἱ 

Ῥεορὶε. ἅμα δ᾽ ἑκαίοντ᾽ ἐρῆμοι 5-ς. 
τῆς Αρδαγεϊ δὶ Ν. 10. 72. ς. πιοῖ,, 

δανγενι,, ε561655 “μακάρων τ’ ἐπιχώ- 

ρῖον τεθμὸν πάμπαν ἐρῆμον ἀπωσάμενος" 

Ῥτ. Πα. 4. 41. 

ἐρημόω)] «. ἀεῤνίυσο ο. δος. ἀυρὶ. 

τὸν μὲν ὀξείαισι θύγατρες ἐρήμωσαν 
πάθαις εὐφροσύνας μέρος Ρ. 8. 97. ο. 
ἃςς. ἃ μοπ. τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο 
τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν 

196 ἐρικ' λάγκτας 

ἑστίαν 1. 4. 17. δ. ἰεαυε δαγγε ς. 

δςο. ἐὸν ἐρημώσαισα χῶρον 86. δρῦς, 
νὶ2. Ὁγ Ὀεΐηρ ἐεἰἸεὰ Ῥ, 4. 2609, 

ἐριαύχην] ν. ῥιψαύχην. 
"Ἐρΐβοια] υἱέες οἱ Τοϊδιθοα, πιοῖδοσ οὗ 

Αἰα8. “νῦν σε νῦν εὐχαῖς ὑπὸ θεσπε- 
σίαις λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ ᾿Ἔρι- 

βοίας ἀνδρὶ τῷδε (-- Τελαμῶν!) --- τε- 

λέσαι 1. 6. 45. 

'Ἐρϊβόας] ἰομὰ «ποιμίηρ ρὶτἢ. οἱ Ὀϊοπγβοϑ. 
τὸν κισσοδαῆ θεόν, τὸν Βρόμιον, τὸν 

᾽Εριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν ἐτ, δ. 10. 
ἐριβ' ρεμέτας] ἰομάϊγ γοαγίηρ τόλμᾳ γὰρ 

εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων 
Ι, 4. 46. 

ἐρίβ'ρομος, -ον] ἰοιάΐν γοαγίὶη ἐρίβρο- 
μοι λέοντες Ο. 11. 20. ὀμφαλὸν ἐριβρόμον 
χθονὸς ἐς νάιον προσοιχόμενοι ῥτοῦ. ἃ 

Τείεσοησοο ἴο ἰδς νοϊοδηῖς πδέυτγε οὐ ἴδ6 

ατεᾷ Ρ. 6. 8. ἐριβρόμον νεφέλας Ρ. 6. 11. 

πόντον ἐρίβρομον γΐτ. 8681. 

ἐρίγδουπος, -ον] γερο ἀΐηρ ἐν δὲ Ναί- 
δων ἐρίγδονποι στοναχαὶ Δ. 2. 12. 

ἐρίζω] (ἐρίζει, -οντι; «ἔζειν: ἐπε. ἐρίξω: δοτ. 
ἔριξε, ἔρῖσαν: τηοά. ἐρίζεται; -όμενοι, 
-όμεναι.) οἰγωρρίε, εοηπίέοί αὖϑ., 

ἐν δρόμοις Πέλοπος ἷνα ταχντὰς πο- 

δῶν ἐρίζεται ἀκμαί τ᾽ ἰσχύος θρασύπο- 
νοι Ο. 1. ϑ6. καὶ σθένει γνίων ἐρίζοντι 
θρασεῖ Ν. δ. 89. καὶ γὰρ ἐριζόμεναι νᾶες 

ἐν πόντῳ καὶ ὑφ᾽ ἅρμασιν ἵπποι 1. ὅ. 4. 
Ζεὺς δτ’ ἀμφὶ Θέτιος ἀγλαός τ᾽ ἔρισαν 

Ποσειδὰν γάμῳ (Βεποαϊςξυϑ: ἔρισας οοἀ.) 

Ι. 8. 237. ς. δος. οοζῇ., ὅσσα τ᾽ ἔριξε 

λευκωλένῳ ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος ἀντε- 
ρείδων Πα. 6. 87. οὐ ψεῦδος ἐρίξω ὃ“ νέυδ 
ἐπ [αἰδεδοοά ἔτ. 11. ος. ἄαϊ., ἅπτεται δ᾽ 

ἐσλῶν ἀεί, χειρόνεσσι δ᾽ οὐκ ἐρίζει (86. 
φθόνος) Ν. 8. 22. Πανελλάνεσσι δ᾽ ἐρίζο- 

μενοι δαπάνᾳ χαῖρον ἵππων 1. 4. 29. ς. 

πρός, ἀντία, αραΐηςί, οὐκ ἐρίζων ἀντία 

τοῖς ἀγαθοῖς Ρ. 4. 286. χρὴ δὲ πρὸς θεὸν 

οὐκ ἐρίζειν Ῥ. 2. 88. 
ἐρικ' λάγκτας} Ἰοιά τοιπάΐϊηρ ὄφρα τὸν 

Εὐρνάλας ἐκ καρπαλιμᾶν γενύων χριμφ- 
θέντα σὺν ἔντεσι μιμήσαιτ᾽ ἐρικλάγκταν 

γόον Ρ. 12. 21. 



ἐρϊκῦδής 

ἐρυκθδής} ἡϊμοίγίοις ἐρικυδέα τ᾽ ἔσχον 
Δᾶλον Πα. ὅ. 89. 

Ἐρινύς] (ἡ) Εν} ἰδοῖσα δ᾽ ὀξεῖ" ᾽Ερινὺς 

ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος ἀρήιον 
ἱ. α. ἴδιο ἰδ πεν οὐ Οἱάϊρουβ Ο. 2. 42. 

ἐρίπ' λευρος, -ον] «ἰγοηρ νἱδδεὰ ἐμβάλ- 

λων τ᾽ ἐριπλεύρῳ φυᾷ κέντρον αἰανὲς 
οἵ οχεη Ρ. 4. 236. 

ἐρίπ'να] ογαρ ἐρίπν)]αιῖς (ϑυρρ. 6 Σ 
Θ1ς}}) Πα. ὅ. 231. 

ξρῖς) (ἔρις, ἔριδα, ἔριν.) εἰγωρρία πρὶν 
γενέσθαι τὰν ᾿Αδράστον τάν τε Καδμείων 
ἔριν Ν. 8. 61]. χαλεπὰ δ᾽ ἔρις ἀνθρώ- 
ποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων (.. 6. ἡ πρὸς 

τοὺς κρείττονας ἔρις. Σ)) Ν. 10. 72. 

τοοῖ., οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα 

στρέφοι, ῥήματα πλέκων ἐδ τυοιϊὰ υἱὲ ἐπ 

)ναϊδίηξ ταχεῖ. ἴτοτη ντεβίδηρ Ν. 4. 98. 

ἕγας., ἑνῆκεν καὶ ἔπειτί --- λος τῶνδ᾽ 

ἀνδρῶν ἕνεκεν μερίμνας σώφρονος ἐχθρὰν 

ἔριν οὐ παλίγγλωσσον Παρθ. 2. 68. 
ἐρισφάρᾶγος) ἰομὰ Ιδιπάονίηρ ἐρισφα-- 

ράγ[ον] --- πατρός (ἱ. 6. Ζευ8: βυρρ. 
1ωο06]) ἐγ. θα. ἁ, -- ἐσ. 16 ϑοῦγ. 

"Ἐρΐτῖμος] ςς. ἰο Σ δὰ 1ος., βοῃ οἱ Τεγρβίαβ 
δηὰ πορδμοῖν οἱ Ῥιοϊοάοτγοβ, 4. ν., οί. Ῥ. 

Οχγ. 2023, ἔτ. 214. 7. Πτοιοδώρῳ 
σὺν πατρὶ μακρότεραι Τερψίᾳ θ᾽ ἕψοντ᾽ 
"Εριτίμῳ τ’ ἀοιδαί (ε Σ Ετ. Βομπιά: 

ἐρίτιμοι ςοἀά.) Ο. 18. 42. 
ἔρῖφος] κί ἐρίφων μεθομηρεον ἦῬΔη. ἵτ. 47. 

"Ἐρϊφύλα] εἰδίοτ οἱ Αὐἀταβῖοβ, ἀδυρφμίος οὗ 
Ἰαϊαοβϑ, ἤοβα 80}8 βᾶνε ΠΟΥ 88 τῇς ἴο 

ΑἸπρδίαγευβ, ΏοΒα ἀεί 8ῃς οδυδοᾶ: 

ν. τ. 182, ἀνδροδάμαντ' ᾿Ἐριφύλαν, ὄρ- 
κιον ὡς ὅτε πιστόν, δόντες Οἰκλείδᾳ γυν- 
αἴκα Ν, 9. 10. 

᾿Ἐριχθόνιος] ἰώπᾳ οὗ Αἴδοη9. Ἡδσγροῖτα- 
τίου, 8. ν. Αὐτόχθονες᾽ ὁ δὲ Πίνδαρος --- φη- 
σὶν ᾿Εριχθόνιον --- ἐκ γῆς φανῆναι ἐγ. 268. 

ἐρκεῖος)] οἹἩ Ζειις Ηενκλεῖος, ο (26 δοιμδεποϊά 

πρὸς ἐρκεῖον --- βωμόν Πα. 6. 114. 
ἕρκος] (ἕρκος, ποιλ., ἃςο. : ἑρκέων, ἕρκεσιν.) 

ἃ. πεί κτείνοντ᾽ ἐλάφους ἄνευ κυνῶν 

δολίων θ’ ἑρκέων Ν. 8. 81. Ῥ. πιεί., 

ἐοπἤηες ἀβάπτιστος εἶμι φελλὸς ὥς 

ὑπὲρ ἕρκος ἅἄλμας (τῇ τῆς θαλάσσης 

107 ἔρνος 

ἐπιφανείᾳ. Σ.) Ῥ. 2. 80. γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ 
πυρὶ καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν 
εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγέων ἕρκεσιν παμ- 

ποικίλοις (ν. ἄγγος) Ν. 10. 8θ. Ία φυγόντα 
καὶ μέλαν ἕρκος ἅλμαςί (ἕρκος δἀά. ΠΡ) 

Δ. 1. 16. ὁ δ’ ἄφαρ πλεκτόν τε χαλκὸν 
ὑπερηϊ. .].εἐ τράπεζαν προβάτων ἀλνσιω- 

τὸν διερκέων (δι᾽ ἑρκέων 516}1, ἱ. 6. 
φ(αἰ!5) ἔτ. 169. 29. ς. διϊυαγνὰ παῖδα 
ποντίας Θέτιος βιατάν, πιστὸν ἕρκος 

᾿Αχαιῶν Πα. 6. 8δ. ἀγωνίας δ᾽ ἕρκος οἷον 
σϑνος Ρ. ὅ. 118. 

ἑρμᾶνεύς} ἐἱπέενῥνείεν ἐς δὲ τὸ πὰν 
ἑρμανέων χατίζει (ϑοἴτ.: ἑρμηνέων οοἀά,, 

ἀεῖ. Ἐογββεασδῃ, 126: βο. βέλη, »"» βοείίς αγ- 

γος) Ο. 2. 88. 

Ἑρμᾶς] (-ἄς, -ἃ, -ᾷ, -ἄν.) Βοτα!ά οἱ {δε 
βοάβ, ραίσοῃ οἱ {ςβϑιλνα]5, ςοπάυςῖογ οὗ 

βδουϊβ ἰἴοὸ Ηδάε8. θεῶν κάρνκα -- 
Ἑρμᾶν Ο. 6. 19. Ἑ, ρμᾶ δὲ θυγατρὸς 
ἀκούσαις --- ᾿Αγγελίας Ο. 8. 81 ὃ τ’ 

ἐναγώνιος Ἑρμᾶς Ρ. 2. 10. Ἑρμᾶς 

χρυσόραπις Ρ. 4. 178. “κλυτὸς Ἑρμᾶς" 

Ῥ. 9. 69. (Διόσκουροι) ἀγώνων μοῖραν 

“ρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ διέποντι θάλειαν 
Ν. 10. 68. ὅσ’ ἀγώνιος “Ἑρμᾶς ᾿Ηροδότῳ 

ἔπορεν ἵπποις 1. 1. 60. ᾿Ολυμπόθεν δέ οἵ 

χρυσόρραπιν ὦρσεν Ἑρμᾶν (8ς. Ζεύς) Δ. . 

4. 87. 

ἔρνος) (ἔρνει, ἔρνος; ἔρνεσι(ν), ἔρνεα.) ἃ. 
ξανίαπά »]., κεῖνος γὰρ ᾿Ολυμπιόνικος 

ἐὼν Αἰακίδαις ἔρνεα πρῶτος {ένεικεν) 

ἀπ᾽’ ᾿Αλφεοῦ Ν. θ. 18. ἀνδησάμενός τε 

κόμαν ἐν πορφυρέοις ἔρνεσιν Ν. 11. 29. 

(στεφάνων) τῶν ἀθρόοις ἀνδησάμενοι 

θαμάκις ἔρνεσιν χαίτας Ι. 1. 29. εἴη μιν -- 

ἔτι καὶ Πυθῶθεν ᾿Ολυμπιάδων τ᾽ ἐξαιρέ- 
τοῖς ᾿Αλφεοῦ ἔρνεσι φράξαι χεῖρα 1. 1. 60. 
Ἴεὐανθέος ἔρνεσί Πα. 78. Ὁ. Ῥ. τηρῖ,, 

οὔεῤνίηρ χρυσαλακάτον ποτὲ Καλ- 
λίας ἀδὼν ἔρνεσι Λατοῦς Ν. 6. 87. κεῖνον 

ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσσῳ -- 
ἔρνεῖ Τελεσιάδα 1. 4. 46. ς. πιεῖ,, 

δλοοί, πωγενηρ χαίρ᾽ ὦ θεοδμάτα, λι- 
παροπλοκάμον παίδεσσι Λατοῦς ἱμεροέσ- 

τατον ἔρνος, πόντου θύγατερ (Δᾶλε 58-ς.) 
σ. 88ς. 2. 
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ἔρομαι) ατὰ αδομέ ο. δος. ἀυρὶ. βασι- 

λεὺς δ᾽ --- ἅπαντας ἐν οἴκῳ [εἴρετο παῖδα, 
τὸν Εὐάδνα τέκοι Ο. 6. 49. 

ἑρπετόν] απ ἀπὸ Τανγέτοιο μὲν 
Λάκαιναν ἐπὶ θηρσὶ κύνα τρέχειν πυκινώ- 

τατον ἑρπετόν ἐγ. 106. 8. πιςῖ., »πορϑίδν, 
κεῖνο δ’ ᾿Αφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν 

δεινοτάτους ἀναπέμπει οἱ δὴ ετυρίοη οἵ 

Ἑτπᾶ Ρ. 1. 86. 

ἕρπω) (ἕρπει; ἕρποι; ἕρπων, -όντων, -ὀντεσ- 
σιν: ἐπιρί. ἕρπε.) ἃ. »ηοῦδ ἔργα δὲ 

ζωοῖσιν ἑρπόντεσοί θ᾽ ὁμοῖα κέλευθοι 

φέρον Ο. 17. δῶ. πρὶν μὲν ἕρπε 

σχοινοτένειά τ᾽ ἀοιδὰ διθυράμβων καὶ τὸ 
σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομάτων 

ἐἰσειεὰ ας οομηίενεϊ! Δ. ὃ. 1. εἰ δὲ δαίμων 

γενέθλιος ἕρποι οομιες Ο. 18. 106. Ὁ. 

σάναηος, οι ἴῃ ἸΟΙΏΡΟΣΔΑΙ 56286. 

“θνατῶν φρένες --- τραχεῖαν ἑρπόντων 

πρὸς ἔπιβδαν" Ῥ. 4. 140. (ἀρετὰν) εὖ 
οἶδ᾽ ὅτι χρόνος ἕρπων πεπρωμέναν τελέσει 
Ν. 4. 48. τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν 
ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴπτῃ τι (ἔρποι ν. 1.}1. 4. 40. 
μή μοι μέγας ἕρπων κάμοι ἐξοπίσω χρόνος 
ἔμπεδος Πα. 2. 26.Ἡ ς. ἴῃ ἰπιε58ῖ38. ποτὶ 

χρόνος ἕρποι (ν. ποτιέρπω) Ν. 7. 68. 
ἐρυθ'ρός] γεά πόντῳ τ᾽ ἐρυθρῷ {δε 

Ἑςά 868 Ρ. 4. 261. 

ἐρύκω)] γεείναϊν, ῥπε α 50} ἴο ὀρθᾷ χερὶ 
ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν ἀλιτόξενον Ο. 

10. δ. ἔρυξαν ([κα]τέσχον Σ.) ἔτ. θά. 

Ἱερυκενί τ. 1408. δ6 (29). ο. ἐπί., ῥγευση! 

ονι τὰ μακρὰ δ᾽ ἐξενέπειν ἐρύκει με 

τεθμὸς ὧραί τ᾽ ἐπειγόμεναι Ν. 4. 38. 
Ἕρῦὕτος) δὴ Ατροπαυὲ, οι οὗ Ησστηεβ δηὰ 

Απθδηεῖσα. πέμψε δ᾽ Ἑρμᾶς χρυσόραπις 
διδύμους υἱοὺς ἐπ᾽ ἄτρντον πόνον, τὸν μὲν 

᾿Εχίονα, κεχλάδοντας ἧβᾳ, τὸν δ᾽ "Ἔρντον 
(Εν. ϑορπιά: Εὔρυτον οοἀά.) Ῥ. 4. 119. 

ἐρύω)] ἀναιυ, γέμιουά ἕν τε δαμό- 
ταις ὄμματι δέρκομαι λαμπρὸν --- βίαια 

πάντ᾽ ἐκ ποδὸς ἐρύσαις Ν. 7. 67. 

ἔρχομαι) (ἔρχομαι, -εται, -οντίαι); ἐρχόμε- 
νον, [-ομένοις] : ἱπιρέ. ἤρχετο: δος. ἦλθον, 

τες, -ε(ἰν), ἦλθ᾽, ἦλθον; ἔλθῃς, -ἢ; ἔλθ᾽, 

ἐλθέ; ἐλθών, -όντος, -όντα, -όντες, -ὀόντεσ- 

σιν, -όντας; ἐλθεῖν; ἤλυθον, -ε(ν), -ον: 

ἔρχομαι 

Ἀοςσ. Ἵδιι8α) δοσ. ἔλευσεν.) ξο, ὁογ!Θ 1. οὗ 

Ῥεορῖαο. ἃ. ο. ἐγγύς, παρά, πρός, ὑπό, 
ἀπό, ἐκ, ἐς᾽ ἐγγὺς ἐλθὼν πολιᾶς ἀλὸς 

Ο. 1. 71. πὰρ εὐδείελον ἐλθὼν Κρόνιον 
Ο. 1. 111. δέξατ᾽ ἐλθόντ᾽ ᾿Αρκαδίας ἀπὸ 

δειρᾶν Ο. 8. 27. Ζεῦ, ---- ἱκέτας σέθεν 
ἔρχομαι Ο. ὅδ. 19. πρὸς Πιτάναν «“--- δεῖ 

σάμερον ἐλθεῖν 5.. ἐπ τῆς σοιιγβα οὗ τὩν 
βοπᾷ. Ο. 6. 28. ἦλθεν δ’ ὑπὸ σπλάγχνων --- 
Ἴϊαμος Ο. 6. 48. εὖτ᾽ ἂν δὲ θρασυμάχανος 
ἐλθὼν Ἡρακλέης --- κτίσῃ Ο. 6. 67. 

τιμῶντες δ’ ἀρετὰς ἐς φανερὰν ὁδὸν 

ἔρχονται Ο. 8. 78. ἔκτανεν --- Λικύμνιον 

ἐλθόντ’ ἐκ θαλάμων Μιδέας Ο. 7. 239. 

μαντεύσατο δ᾽ ἐς θεὸν ἐλθών Ο. 7. 31]. 

ἦλθον τιμάορος ᾿Ισθμίαισι Λαμπρομάχον 

μίτραις Ο. 9. 88. ἐκ Λυκίας δὲ Γλαῦκον 

ἐλθόντα τρόμεον Δαναοί Ο. 18. 00. 
μελαντειχέα νῦν δόμον Φερσεφόνας ἔλθ᾽, 

᾿Αχοῖ (οοἀά.: ἴθι ὈγΖ.) Ο. 14. 21. [ἀνδρά- 

σι --- ἐς πλόον ἐρχομένοις (ν. 1. ἀρχομένοις) 

Ρ. 1. 84:1 φαντὶ δὲ --- μεταβάσοντας 

ἐλθεῖν ἧἦροας ἀντιθέους Ποίαντος υἱὸν 

τοξόταν Ρ. 1. δῶ. τόδε --- φέρων μέλος 

ἔρχομαι Ρ.2.4. ἐλθόντος γὰρ -- ξένου--ἀπ’ 
᾿Αρκαδίας Ῥ. 3. 26. “᾿ξείνοις -- ἐλθόντεσσιν 

εὐεργέται δεῖπν᾽ ἐπαγγέλλοντι᾽᾽ Ῥ. 4. 80. 
“Ταίναρον εἰς ἱερὰν Εὔφαμος ἐλθών" 
Ρ. 4. 41. καὶ κασίγνητοί σφισιν ἀμφότεροι 

ἤλυθον Ρ. 4. 126. “ἐλθόντας πρὸς Αἰήτα 

θαλάμους᾽ Ῥ. 4. 160. Ζηνὸς υἱοὶ --- ἦλθον 

Ρ. 4. 172. σὺν Νότον δ᾽ αὔραις ἐπ’ 

᾿Αξείνου στόμα πεμπόμενοι ἤλυθον Ρ. 4. 

904. ἐς Φᾶσιν δ᾽ ἔπειτεν ἤλυθον Ῥ. 4. 2312. 

ἡρώων ὅσοι γαμβροί σφιν ἦλθον Ρ. 9. 

110. ἤλυθε νασιώταις λίθινον θάνατον 

φέρων Ρ. 10. 47. ἅλικας δ᾽ ἐλθόντας οἴκοι 

τ᾽ ἐκράτει Ν. δ. 46. ἦλθέ τοι Νεμέας ἐξ 
ἐρατῶν ἐέθλων παῖς ἐναγώνιος Ν. 6. 11. 
Κάστορος δ᾽ ἐλθόντος ἐπὶ ξενίαν πὰρ 
Παμφάη Ν. 10. 49. αὐτίκα γὰρ ἦλθε Λήδας 
παῖς διώκων Ν. 10. 60. Ζεὺς δ᾽ ἀντίος 

ἤλυθέ οἱ Ν. 10. 79. Φυλακίδᾳ γὰρ ἦλθον, 
ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε κώμων 1. 6. 57. 
ἐθέλοντ᾽ ἐς οὐρανοῦ σταθμοὺς ἐλθεῖν μεθ᾽ 

ὁμάγυριν Βελλεροφόνταν Ζηνός 1. 7. 4θ. 
Δωριεὺς ἐλθὼν στρατὸς ἐκτίσσατο 1. 9. 8. 



ἔρχομαι 

ἦλθον ἕταις ἀμαχανίαν ἀλέξων τεοῖσιν 

Πα. 6. 9. ἁλὸς ἐπὶ κῦμα βάντες [ἤ]λθον 
ἄγγελοι ὀπίσω Πα. 6. 100. πιστὰ δ᾽ 
᾿Αγασικλέει μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν 

Παρθ. 2. 39. καὶ μετὰ ζωστῆρας ᾿Αμαζόνος 

ἦλθεν τ. 172. δ. οὐ φίλων ἐναντίον ἐλθεῖν 
τ. 229. δς., ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς 

ἄκρον ἀρετᾶς ἦλθον Ν. 0. 24. Β. ἐς. 
ἀαϊ. ἦλθε καὶ Γανυμήδης Ζηνὶ Ο. 1. 44. 

Ζεὺς πατὴρ ἦλνθεν ἐς λέχος ἱμερτὸν 
Θνώνᾳ Ρ. 8. 99. φίλοισι γὰρ φίλος ἐλθὼν 
Ν. 4. 22. ὅτε Λαομέδοντι πεπρωμένοι᾽ 

ἤρχετο μόροιο κάρυξ (εχρεοίεθ ἄρχετο, 
586}}) ἔτ, 1404. 67. ς. ο. 800. οὐκ 

ἕμειν "ἐλθεῖν τράπεζαν νυμφίαν Ῥ.3.16."“τάν- 
δε --- νᾶσον ἐλθόντες᾽᾽ Ῥ. 4. δ2. κοί ῥ᾽ 
ἦλθον Πελία μέγαρον Ρ. 4. 184. ἦλθες 
ἤδη Λιβύας πεδίον ἐξ ἀγλαῶν ἀέθλων καὶ 

πατρωίΐαν πόλιν Ῥ. ὅ. δ2. ταῦτα, Νικά- 
σιπτ᾽, ἀπόνειμον, ὅταν ξεῖνον ἐμὸν ἠθαῖον 

ἔλθῃς 1. 2. 48. καί τοί ποτ᾽ ᾿Ανταίον 

δόμους Θηβᾶν ἄπο Καδμειᾶν μορφὰν 
βραχύς, ψυχὰν δ᾽ ἄκαμτπτος, προσπαλαί- 
σὼν ἦλθ᾽ ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λιβύαν 
(ν. 1. καίτοι πότ᾽, ἱ. ς. ποτί) 1. 4. 88. ο. 

8ςο. ςορῃ., ἀπ’ [Ἄργεος ἤλυθον δευτέραν 
ὁδὸν ᾿Επίγονοι Ῥ. 8. 41. ἃ. πιεῖ. 

σὲ δ᾽ ἐρχόμενον ἐν δίκᾳ ιυαϊκέηρ ἐπ ἐπε 
βαΐη οἱ 7μεἴἶςα Ῥ. δ. 14. μαθὼν δέ τις 

ἀνερεῖ εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον 
ὄαρον ἐννέπων 1. ε. ῶοὸ οἰ οἱ ἱπηφ, δα 

ἀϊδεονάαμέ Ν. 1. 609. 

2. οὗ εἰηρ8, ἃ. ο. ἀδξ. ρεῖϑβ. τὸ δ᾽ 

αἰεὶ παράμερον ἐσλὸν ὕπατον ἔρχεται 

παντὶ βροτῶν Ο. 1. 100. φάμεν 'Εμμενί- 
δαιῖς Θήρων τ᾽ ἐλθεῖν κῦδος Ο. 8. 39. 

ἦλθε δὲ οἷ---μάντευμα Ῥ. 4. 78. κείνοις δ᾽ 

ὑπέρτατον ἦλθε φέγγος Πα. 38. 68. ΒΡ. 
Ως. Ῥσορ. ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι 

πρώτα χάρις --- πομπαῖον ἐλθεῖν οὖρον 
Ῥ. 1. 84. ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν 
ἔρχεται Ρ. 8. 106. λαμπραὶ δ᾽ ἦλθον 
ἀκτῖνες Ρ. 4. 198. χειμέριος ὄμβρος, 

ἐπακτὸς ἐλθὼν ἐριβρόμου νεφέλας στρατὸς 
ἀμείλιχος Ρ. 6. 10. μὴ κόρος ἐλθὼν κνίσῃ 
Ρ. 8. 82. ἀλλ᾽ ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ 
Ῥ, 8. 96. κοιναὶ γὰρ ἔρχοντ᾽ ἐλπίδες 

199 ἐς, εἰς, ἐν 

πολυπόνων ἀνδρῶν Ν. 1. 82. ἀλλὰ κοινὸν 
γὰρ ἔρχεται κῦμ᾽ ᾿Αἰδα Ν. 7. 80. 
3. ἔλευσα, τ. οαυ88] δοζ., 7 »ασίδ 0 σον, 

δυοιρὴέ τὸ μὲν ἔλευσεν (58.. Περσεύς) 

Δ. 4. 39. υυῖ ν. λεύω. 
4. (ταρᾷ. ἔρχεται δ᾽ ἐνιαυτῷ Πα. 16. 9. 

Ἰεων ἐλθὲ φίλαν δὴ πολεαί (Π5: φθον Π.) 

Δ. 8. 9. Ἰηλυθοίν Ρ. Οχγ. 1792 ἐς. 8. 

᾽᾿Ἔρχομενός) (᾿Ὄρχομεν- ραβοὶπιὶ οοὐά.) 8 
οἰἵγ οἱ Βοεοῖίϊαᾳ, ψθοσο ἴπ Οτγᾶσαϑ "νεσα 

οϑροοία!ν τνογθρροά: τὰς ἐπμαοιϊδηΐβ 

Μογο Μίηγαϊι. ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι 

βασίλειαι Χάριτες ᾿Ερχομενοῦ, παλαιγό- 
νων Μινυᾶν ἐπίσκοποι ((ανεάοπὶ: ᾽Ορ- 
χομ- οοἀά.) Ο. 14. 4. γαρύσομαι τοῦδ᾽ 
ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν --- ᾿Ερχομενοῖό τε 
πατρῴαν ἄρουραν (56ἢτ.: ᾽Ορχομ- οοἀὰα.) 

1.1. 85. δαιτίκλυτ[ον) πόλιν ἐς ᾿᾽Ορχομε- 

νῶ διώξιππον (Ρίπάδατίςς ᾿Ερχομενοῦ 
σχρεοίεϑ ἢ) ῥέτ. 8388. 8. 

ἔρως} (ἔρως, -ωτος, -ωτι; -ὠτες, -ὦτων.) 
ἃ. ῥαφείοη, ἰουε (ν. νοι ἀεγ ΜΌΝΙ, Μ. Η., 

1964, 169.) ἀγαπατὰ δὲ -- τῶν 

ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν δύνασθαι. 

οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον ποι- 
μένες ἀμφετόλησαν Κυπρίας δώρων Ν. 

8. δ. ἔρως γὰρ ἔχεν (8ς. αὐτούς) 1. 8. 

29. 7τ’ ἔρωτος ἀνταμοιβὰν ἐδάσσατοί 
Δ. 4. 42. ματέρ’ ἐρώτων οὐρανίαν “-- 
᾿Αφροδίταν ἔτ. 122. 4. χρῆν μὲν κατὰ 

καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, σὺν 

ἁλικίᾳ ἔτ. 128. 1. εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι 
χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν ἔτ. 127. 1. χάριτάς 
τ᾽ Αφροδισίων ἐρώτων ἐγ. 128. 1. Ὁ. 
(εεῖνε, ἰοπιρίηῇ καὶ γὰρ ἑτέροις ἑτέρων 
ἔρωτες ἔκνιξαν φρένας (Α. ΝΥ. Μαῖτ: ἔρως 

ἕκνιξε οοὐάὰ.: ἔρως ὑπέκνιξε Βοοςκἢ) Ῥ. 

10. 60. οὐδ᾽ ἀλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ 
φέρειν κρέσσονες Ν. 8. 80. ἀπροσίκτων δ᾽ 
ἐρώτων ὀξύτεραι μανίαι Ν, 11. 48. 

ἐς, εἰς, ἐν] ((ο] ον της πουη βονετπςα, Ρ. 4. 

44, Ῥ. θ0. 4., Ρ. 9. δδ, 1. 1. 41. ἐς. 1602, 
γ{τ. 3884. 8.) 

Ἵ. 4. 0, ἰοιυαγὰς, ἐπίο. α. βαηογδιῖν, 

π|. ἃ πιρῖ. ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους μά- 

καιῖραν “Ἱέρωνος ἑστίαν Ο. 1. 10. ἐκάλεσε 

πατὴρ τὸν εὐνομώτατον ἐς ἔρανον φίλαν 



ἐς, εἰς, ἐν 

τε Σίπυλον Ο. 1. 88. ὕδατος --- πυρὶ 

ζίοισαν εἰς ἀκμὰν μαχαίρᾳ τάμον (ε Σ 
Μοπιπιβεη: ἐπ᾿ οοἀὐά.) Ο. 1. 48. ἐμὲ δ’ 

ἐπὶ ταχντάτων πόρευσον ἁρμάτων ἐς 

Αλιν Ο. 1. 78. ῥοαὶ δ᾽ -- ἐς ἄνδρας ἔβαν 
Ο. 2. 834. ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεὸν --- ἄν- 

θεα --- ἄγαγον Ο. 2. 49. ἐς γαῖαν πορεύειν 

Ο. 8. 25. ἐς ταύταν ἑορτὰν -“--- νίσεται 
Ο. 8. 84. ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον 
ἀστῶν Ο. ὅ. 14. φέρειν γῆρας εὔθυμον ἐς 
τελευτάν Ο. δ. 22. ἦλθεν δ᾽ --- Ἴαμος ἐς 
φάος Ο. 6. 44. δεῦρο πάγκοινον ἐς χώραν 
ἵμεν Ο. 6. 038. μαντεύσατο δ᾽ ἐς θεὸν ἐλθών 

Ο. 7. 81. πλόον εἶπε Λερναίας ἀπ᾽ ἀκτᾶς 

εὐθὺν ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν Ο. 7. 83. 

ἐς ἼΙἼστρον ἐλαύνων Ο. 8. 47. [βρότεα 

σώμαϑ’ ᾧ κατάγει κοίλαν ἐς ἄγνιαν 

θνᾳσκόντων (ν. 1. πρός) Ο. 9. 34. εἰς 
᾿Αἰδα σταθμὸν ἀνὴρ ἵκηται Ο. 10. 92. 

ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀνάταν ὑπεράφανον 
ὦρσεν Ῥ. 2. 28. εὖναι δὲ παράτροποι ἐς 

κακότατ᾽ ἀθρόαν ἔβαλον Ῥ. 2. 88. εἰς 
᾿Αἰδα δόμον --- κατέβα Ρ. 8. 11. πέμψεν 
κασιγνήταν --- ἐς Λακέρειαν Ρ. 8. 84. 

ἤλυθεν ἐς λέχος Ῥ. 8. 99. “Ταίναρον εἰς 

Ἱερὰν Εὔφαμος ἐλθὼν᾽" Ῥ. 4. 44. ἐς εὐδείελον 

χθόνα μόλῃ Ῥ. 4. 70. ἐς δ᾽ ᾿Ιαολκὸν ἐπεὶ 
κατέβα Ῥ. 4. 188. ἐς δὲ κίνδυνον βαθὺν 

ἱέμενοι Ῥ. 4. 207. ἐς Φᾶσιν δ᾽ ἔπειτεν 
ἤλυθον Ῥ, 4. 211. ἀπόλεμον ἀγαγὼν ἐς 

πραπίδας εὐνομίαν Ῥ. δ. 67. ὀμφαλὸν 
ἐριβρόμου χθονὸς ἐς νάιον προσοιχόμενοι 

Ῥ. 6. 4. “ἐπὶ λαὸν ἀγείραις νασιώταν 

ὄχθον ἐς ἀμφίπεδον᾽' Ῥ. 9. δὅ. ναυσὶ δ᾽ 
οὔτε πεζὸς ἰῶν κεν εὕροις ἐς Ὑπερβορέων 

ἀγῶνα θαυμαστὰν ὁδόν Ρ. 10. 80. μόλεν 
Δανάας ποτὲ ταῖς --- ἐς ἀνδρῶν μακάρων 

ὅμιλον Ρ. 10. 46. ἴτε σὺν 'Ηρακλέος ἀριστο- 

Ὑόνῳ ματρὶ πὰρ Μελίαν χρυσέων ἐς 
ἄδυτον τριπόδων θησαυρὸν (Ττεῖο.: εἰς 

οοὐά.) Ρ. 11. 4. θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς 

Διὸς --- μόλεν Ν. 1. 88. ἐς θαλάμον μυχὸν 

εὐρὺν ἔβαν Ν. 1. 42. καὶ ἐς Αἰθίοπας ---- 

ἔπαλτο (ες. ὄνυμ᾽ αὐτῶν) Ν. 6. 49. εἰς 

᾿Εφύραν ἵκοντο Ν. 7. 37. φίλον ἐς ἄνδρ᾽ 

ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω Ν. 7. 62. 
κωμάσομεν παρ᾽ ᾿Απόλλωνος Σικυωνόθε, 

200 ἐς, εἷς, ἐν 

Μοῖσαι, τὰν νεοκτίσταν ἐς Αἴτναν, -- ὄλβιον 

ἐς Χρομίου δῶμ’ Ν. 9. ὃ--8, καί ποτ᾽ ἐς 

ἑπταπύλους Θήβας ἄγαγον στρατὸν 
ἀνδρῶν Ν. 9. 18. φαινομέναν δ’ ἄρ’ ἐς 

ἄταν σπεῦδεν ὅμιλος ἱκέσθαι Ν. 9. 2]. 

ὁ δ’ ὄλβῳ φέρτατος ἵκετ᾽ ἐς κείνου γένεάν 
ἰ. 6. ἐπο γοϊα!οηδδὶρ ὠὐὦ δίην Ν, 10. 14. 

εὖ μὲν ᾿Αρισταγόραν δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον 
Ν. 11. 8. σὺν Χάρισιν δ' ἔμολον Λάμπωνος 

υἱοῖς τάνδ᾽ ἐς εὔνομον πόλιν 1. δ. 22. τὸν 

(-- Τελαμῶνα) χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον 
ἄγε --- σύμμαχον ἐς Τροίαν 1. 6. 27. ἀνὰ 
δ᾽ ἄγαγον ἐς φάος οἷαν μοῖραν ὕμνων 

Ι, 6. 062. "Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμ- 
Ψψας --- ἐς ἼΑργος ἵππιον (Ετ. ϑομπιϊὰ: 
εἰς οοἀά.) 1. 7. 11. ἐθέλοντ’ ἐς οὐρανοῦ 

σταθμοὺς ἐλθεῖν μεθ᾽ ὁμάγυριν Βελλερο- 

φόνταν 1. 7. 46. σὲ δ᾽ ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν 
ἐνεγκὼν 1. 8. 21. “Ἰόντων δ᾽ ἐς ἄφθιτον 
ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ᾽ ἀγγελίαι 
Ι. 8. 41. ἐς Τροίαίν Πα. 6. 1δ. μή μιν 

εὔφρον᾽ ἐς οἶκον μήτ᾽ ἐπὶ γῆρας ἱξέμεν 

βίον Πα. 6. 116. ἀγ]λαάν τ’ ἐς αὐλὰν 

Πα. 7. 8. ἀγλαὸν ἐς φάος ἰόντες δίδυμοι 

παῖδες Πα. 12. 16. δ᾽ εἰς (᾿ΑἸχέρονταί 

Πα. 22ς. 9. μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν Παρθ. 

2. 89. τεὸν δεῦτ᾽ ἐς ἄλσος ἔτ. 122. 18. 
δαιτίκλυτίον) πόλιν ἐς ᾽Ορχομενῶ διώξ- 

'ππὸν ἡίτ. 3338. 8. τ 0, φαεννὸν ἐς 

αἰθέρα μιν πεμφθεῖσαν ἐᾷ κεφαλᾷ ἐξοπίσω 

γέρας ἔσσεσθαι Ο. 7. 67. πίτναν τ᾽ ἐς 

αἰθέρα χεῖρας ἁμᾶ (εἰς οοπὶ. Ετ. Θομπι ἃ) 

Ν. δ. 11. ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων 

ἐνάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν {τ. 188. 2. 

“πιτνάντες θοὰν κλίμακ᾽ οὐρανὸν ἐς αἰπύν 

{τ 162. ἀοη ἐμίο, βαθὺν εἰς ὀχετὸν 
ἄτας ἴζοισαν ἐὰν πόλιν Ο. 10. 87. πέτρας 

φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν 

φέρει πόντον πλάκα Ῥ. 1. 84. τὸν οὔτε 
χειμέριος ὄμβρος --- οὔτ᾽ ἄνεμος ἐς μυχοὺς 

ἁλὸς ἄξοισι Ρ. 6. 12. “χθόνα τοί ποτε καὶ 

στρατὸν ἀθρόον πέμψαν κεραυνῷ τριό- 

δοντί τε ἐς τὸν βαϑὺν Τάρταρον Πα. 4. 

44. πρόφασις --- ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε 

σκότον ἔτ. 228. ἡπίο (α νεῃίς]ο) τὸ 

κρατήσιτπον γὰρ ἐς ἄρμ᾽ ἀναβαίνων Ν. 9. 

4. ἐς δίφρον Μοισᾶν ἔβαινον 1. 2. 2. β. 



ἐς, εἷς, ἐν 

οἱ Ἰουγπογίησ, ἡρὸπ. ἐς φανερὰν ὁδὸν 
ἔρχονται Ο. 6. 78. ἐς πλόον ἀρχομένοις 
(ν. 1. ἐρχομένοις) Ρ. 1. 84. ἕκαλος ἔπειμι 

γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα 1. 7. 41. 
Ὑ- 580. δόμους, το ἐλε λοτη οὐ εἴ τις 

εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς ᾿Ελικωνιά- 

δων 1. 2. 84. Ὁ. Τοιυαγάς, ἱπ ἐπε ἀϊγεο- 

ἐΐοη οἵ δᾶμον γεραίρων τράποι σύμ- 
φωνον ἐς ἡσυχίαν Ῥ. 1. 70. δαίμων δ’ 

ἕτερος ἐς κακὸν τρέψαις Ρ. 8. 8δ. καλῶν μὲν 
ὧν μοῖράν τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ παντὶ 

λαῷ δεικνύναι ῥωδίἑεῖγ (τ. 42. 4. ἀπήμονα 

εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Θήβαις, ὦ πότνια, 
πάγκοινον τέρας ἱ. 6. ἑμγπ ἐδιὲς οπιενι ἐπίο 
δορ!δ ν»ιαμπεν οὗ ῥγοςρῥενὶν 70ν Τλεδες Πα. 

9. 9. εὖτ᾽ ἂν ἴδω παίδων νεόγνιον ἐς 

ἦβαν ἰοοῖ προ ἔτ. 128. 12. ς. οἱ α 

σέεω ἰο, οὐδ λα οδγεοί οἵ, 7ογ “φίλια 

δῶρα Κυπρίας ἄγ᾽ εἶ τι --- ἐς χάριν τέλλε- 

ται 0. 1. 16. ὁπᾷ τε κοινὸν λόγον φίλαν 

τείσομεν ἐς χάριν Ο. 10. 12. εὐώνυμον ἐς 
δίκαν τρία ἔπεα διαρκέσει Ν. 7. 48. νεαρὰ 
δ᾽ ἐξενρόντα δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον 
ἅπας κίνδυνος Ν. 8. 21. ἀλλ᾽ Αἰακίδαν 

καλέων ἐς πλόον 1. 6. 86. Σκύριαι δ᾽ ἐς 
ἄμελξιν γλάγεος αἶγες ἐξοχώταται ἔς. 
1006. 4. ἃ. ωἠὴΖἝ νεραγὰ ἰο, ἐπ γεοϊεγδηοδ 
2ο ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμανέων χατίζει 

Ο. 2. 86. (αἶνον) ποτ᾽ ἐς ᾿Αμφιάρηον 

φθέγξατ᾽ Ο. 6. 18. Ἰκυριώτεροί «εῖς 
σοφίας λόγον) (δυρρ. 586}} εχ Ατίϑει ες.) 
{τ-.- 2600. 7. ἄμαχοί (τινες) εἰς σοφίαν (58ὶ 

αὐυἱάδπ σεοΐς μος ἔγαρ. Ρἰπάδζο ᾿υΐτυτ, 

οογίς δ]ἃ Ἵσαὶ ἰοσίηα νεσροσιπι δρυὰ Ρ.) 

δσ. 8688. ς. οἱ Ἐπιο, [ογ, ἀμνγίηρ. 
ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται Ῥ. 8. 

106. τὰ δ᾽ εἰς ἐνιαντὸν ἀτέκμαρτον 
προνοῆσαι Ῥ. 10. 68. ἐς δὲ τὸν λοιπὸν 
χρόνον ἧροες ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων 
καλέονται ἐσ. 183. ὃ. ῖ. ἀυῦ. ἃ τας. 

"δοιὰ βοῶν θερμὰ δ᾽ εἰς ἀνθρακιὰν στέ- 
ψαν᾽" (πρὸς σοιπΐ. Θοῆγ.: δὶς Τυγγη) ἔτ. 

168. 2. μενος οὔ κεν ἐς ἀπλακί Πα. 18. 6. 

7τ᾽ ἐς αὐτόν! Δ. 44. 6. 
2. ἐν, ἃ οτος Ἰοσπὶ οἱ ἐς. ἃ. ἰο, ἰοιυαγάς 

Κρισαῖον λόφον ἄμειψεν ἐν κοιλόπεδον 

νάπος θεοῦ Ῥ. ὅδ. 88. δεῦτ᾽ ἐν χορόν, 

201 ἐσλός 

᾿Ολύμπιοι ἔτ. 76.1. δ. ὑπο ξεστὸν 
ὅταν δίφρον ἕν θ᾽ ἄρματα πεισιχάλινα 

καταζευγνύῃ σθένος ἵππιον Ῥ. 2. 11. μιν 

ἐν πέλ[α]γ[ο)]ς ῥιφθεῖσαν (ἀν Πδ, ἱ. ς. 

ἀνὰ: πέλ[α]γίο)ς ΜΝΊ].: πελ[ά)γείι σ-Η.) 

Πα. 18. 40. 5. ἀυῦ., ον πέσε δ᾽ 

(8ϑο. κῦμ᾽ ᾿ΑΙδα) ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα 

(οοἀά.: δοκέοντι Ἐδηποὶ, 1 οὔοὶ: οἴ. ἐν 

8.) Ν. 1. 81. ἃ. ἐπ γοραγά Ιο δῶρα 

καὶ κράτος ἐξέφαναν ἐγ γένος αὐτῷ (Ν1].: 
ἐς γενεὰς οσοἀά.: ἐγγενὲς ὁ Σ Ἀϊξζετμυΐλυβ: 

ἐς γένος Ευϊνίυμβ Οτβὶπυ8) Ν. 4. 68. ἐν 

πάντα δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προ- 

φέρει Ῥ. 2. 86. θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχὰν 
ἕκαστον ἐν πρᾶγος ίτ. 1084. 2. 

ἐσάλλομαι] ἱεαρ ἱπίο ς. ἃς. γλανκοὶ δὲ 
δράκοντες, --- πύργον ἐσαλλόμενοι Ο. 8. 

88. 
ἐσέρχομαι) ἐμέεν τὸν μὲν ἐσελθόντ᾽ ἔγνον 

ὀφθαλμοὶ πατρός Ρ. 4. 120. ς. ἃςς., παρ᾽ 

οἷς ποτε Περσεὺς ἐδαίσατο, -- δώματ’ ἐσελ- 

θών Ρ. 10. 82. ἀθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν 

ἐσῆλθεν Ν. 10. 16. Ἰεσελθὼν μέγα Ηεδτακ}ς9 
δηζοσίηρβ ἴῃς Ῥαΐδος οἱ Ὁϊοπιοοβ ἔς. 

169. 18. 

ἐσθάς] ρανεῖ ἐσθὰς δ’ ἀμφοτέρα μιν 

ἔχεν, ἅ τε Μαγνήτων ἐπιχώριος ἁρμόζοισα 

θαητοῖσι γνίοις, ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο 
φρίσσοντας ὄμβρους Ρ. 4. 19. γνίων 
ἀέθλοις ἐπεδείξαντο κρίσιν ἐσθᾶτος ἀμφίς 

(οοάά.: ἵν’ οσοπὶ. Καγβεσ: οἵ. ϑἰπιοηΐάοβ, 

ἐς. 841 ῬΜΟ) Ρ. 4. 288. 

ἐσλός] (ἐσλοῦ, -ν; -οἱ, -ὥν, -οἷσά!), -οἷσιν, 

-οὐς: -όν -ὥὧν, -οἵσ(ι), -οἷσιν, -«ἀ. ἔσλ- 

Ο. 2. 19, Ο. 18. 100, Ρ. 8. θῦ, Ν. 4. 96; 
ςοὐά. οἵΐεῃ οέος ἃ ν. 1. ἐσθλ-.) 

1. δαἀ]., ροοά, ποδῖδ ἃ. οἵ ρεορῖο. 

ἀδύγλωσσος βοὰ κάρυκος ἐσλοῦ Ο. 18. 

100. ἰατῆρά τοί κέν μιν πίθον καί νυν 
ἐσλοῖσι παρασχεῖν ἀνδράσι ἱ. ς. πιο “το 

Ηΐεσου Ῥ. 8. 66. ἄγγελον ἐσλὸν ἔφα (8ς. 

“Ὅμηρος) τιμὰν μεγίσταν πράγματι παντὶ 

φέρειν Ῥ. 4. 278. ἀδελφεοῖσί τ’ ἐπαινήσο- 
μεν ἐσλοῖς (ὙΝ1].: ἀδελφεούς τ᾽ --- ἐσθλοὺς 

ςοἀά.) Ρ. 10, 09. ἐσλοῦ Πέλοπος Ν. 2. 21. 

ἐσλὸν Τήλεφον 1. δ. 41. ἔδοξ᾽ ἦρα καὶ ἀθα- 
νάτοις, ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις 



ἔσοδος 

θεᾶν διδόμεν ((Δ]Ηοτρα5: ἐς λόγον γε ςοἀ.) 

Ι. 8. 00. πιστὰ δ᾽ ᾿Αγασικλέει μάρτυς 

ἤλνθον ἐς χορὸν ἐσλοῖς τε γονεῦσιν Παρθ. 

2. 40. Ῥ. οὐ {πΐηρβ, ποδίς ἐσλῶν 

γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνάσκει Ο. 2. 19. 

ἐσλὰ δ᾽ ἐπ᾿ ἐσλοῖς ἔργα θέλει δόμεν Ο. 8. 
84. τῶν μὲν κλέος ἐσλὸν Εὐφάμου τ’ 
ἐκράνθη Ρ. 4. 176. εἴ τις εὖ πάσχων λόγον 
ἐσλὸν ἀκούῃ Ι. ὃ. 18. 
2. 90υ09., 8. ἐκ6 ποδία ἀπονέστερον 
ἐσλοὶ δέκονται βίοτον Ο. 3. 08. ἐσλῶν 

καλοῖς ἔργοις (Ατιϑίατοιϑ: ἐσλὸν κακοῖς 

ςοἀά.) Ο. 2. 91. ξείνων δ᾽ εὖ πρασσόντων 

ἔσαναν αὐτίκ᾽ ἀγγελίαν ποτὶ γλυκεῖαν 
ἐσλοί Ο. 4. δ. λέλογχε δὲ μεμφομένοις 

ἐσλοὺς ὕδωρ καπνῷ φέρειν ἀντίον (Ατί- 

βίδσομιβ: ἐσλός οοὐά.) Ν. 1. 24, ἕπεται δὲ 

λόγῳ δίκας ἄωτος, “ἐσλὸν αἰνεῖν᾽᾽ (ν. 1. 
ἐσλὸς : ἀντὶ τοῦ ἐσλοὺς Σ.) Ν. 8. 39. μαλακὰ 

μὲν φρονέων ἐσλοῖς, τραχὺς δὲ παλιγκό- 
τοις ἔφεδρος Ν. 4. 96. χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν 

ἐσλόν Ι. 8. 7. πρέπει δ᾽ ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαι 
(ϑυ!θυσρ: δὲ ὅλοισιν οοἀά.) τ. 121, οἴ. 

Ν. 8. 22. Ὁ. οὗ Ἐπΐηρϑ8, δἰεοδίηρβ, σμζοδος 

τὸ δ᾽ αἰεὶ παράμερον ἐσλὸν ὕπατον 

ἔρχεται παντὶ βροτῶν Ο. 1. 99. ἐσλὰ δ᾽ 
ἐπ᾿ ἐσλοῖς ἔργα θέλοι δόμεν Ο. 8. 84. 

ἐσλὸν βαθὺ πήματος ἐν μικρῷ πεδάμειψαν 

χρόνῳ Ο. 12. 12. ἀστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον 
θυμόνβαρύνει μάλιστ’ ἐσλοῖσιν ἐπ᾿ ἀλλοτρί- 
οἷς Ρ. 1. 84. ἐν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα σύνδυο 

δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι Ῥ. 8. 81. εἰ 

γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ πόνῳ 

Ρ, 8.73. τοῖσι τέλειον ἐπ᾽ εὐχᾷ κωμάσομαί τι 
παθὼν ἐσλόν Ρ. 9. 89. χαίρω δ᾽ ὅτι ἐσλοῖσι 

μάρναται πέρι πᾶσα πόλις Ν, δ. 47. 
ἅπτεται δ᾽ ἐσλῶν ἀεί, χειρόνεσσι δ᾽ οὐκ 
ἐρίζει (9 πὶ. Ρ].) Ν. 8. 22. ἔστι δέ τις 

λόγος ἀνθρώπων, τετελεσμένον ἐσλὸν μὴ 
χαμαὶ σιγᾷ καλύψαι Ν. 9. 6. βραχύ μοι 
στόμα πάντ᾽ ἀναγήσασθ᾽ ὅσων “Αργεῖον 

ἔχει τέμενος μοῖραν ἐσλῶν Ν. 10. 20. 
ἔσοδος} «. αὐζέ55, αὐόλμ6 ταρῖ. ὅσαι τ’ 

εἰσὶν ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι, τετόλμακε 
Ῥ. δ. 116. Ὁ. ἀυν., εἐπένν (ἰπἴῖο σοπιρο- 

Ὁ οΩ). ᾿Ελέλιχθον, ἄρχεις ὃς ἱππιᾶν 

ἐσόδων (Βοιντα: ὀργαῖς πάσαις ὃς ἱππείαν 
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ἔσοπτρον] »ηένγγοῦ τηοῖ. 

ἐσοράω)] ἰοολ μροη (οἴ. τ. 128. 11.) 

[ἐσορούω, ἱεαῤ πΡ ἰο 

ἑσπέρα] (Ρεσπ- 1. 8. 44.) ευεηηρ 

ἕσπερος, ἑσπέριος] ευδηΐηρ 

ἐστρίς] ἐλνγέδ ἶνιος 

ἐστρίς 

ἔσοδον οοἀά. : ἱπππικὰς ἀμίλλας Σ ρατάρῆτ.) 

Ρ. 0. δ0. 

ἔργοις δὲ καλοῖς 
ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ, εἰ -- 

εὕρηται ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων 

ἀοιδαῖς Ν. 7. 14. 

ἦν 

δ᾽ ἐσορᾶν καλός Ο. 8. 19. υἱὸν εἰσιδέτω 

θανόντ᾽ ἐν πολέμῳ ᾽Ι. 8. 80. 

εἷς δ’ ἐσόρουσε 
βοάσαις (ν. 1. ἀν-, ἐπ- ὄρουσε: ἐνόρουσε 
οοπηΐὶ. Ομ σίβι) Ο, 8. 40.] 

ἄκρᾳ 
σὺν ἑσπέρᾳ Ρ. 11. 10. “ἐν διχομηνίδεσσιν 
δὲ ἑσπέραις ἐρατὸν λύοι κεν χαλινὸν ὑφ᾽ 

ἥρωι παρθενίας. 8, 44. ροπ., αἱ ευξηΐηβ 

ἤδη γὰρ αὐτῷ --- διχόμηνις ὅλον χρυσάρ- 

ματος ἑσπέρας ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα 
Ο. 8. 20. “πεύθομαι δ᾽ αὐτὰν --- ἐναλίαν 

βᾶμεν σὺν ἄλμᾳ ἑσπέρας ὑγρῷ πελάγει 
σπομέναν᾽᾽ Ρ. 4. 40. 

ἐν δ᾽ ἔσπε- 

ρον ἔφλεξεν εὐώπιδος σελάνας ἐρατὸν 
φάος Ο. 10. 78. παρθένοι φιλέοισιν ἑταῖραι 

ἑσπερίαις ὑποκουρίζεσθ᾽ ἀοιδαῖς Ῥ. 8. 19. 

παρὰ Κασταλίαν τε Χαρίτων ἑσπέριος 

ὁμάδῳ φλέγεν (5Ξς. Καλλίας) Ν. 6. 38. 

ἔσσυμ-, ν. σεύω. 
ἑστία] (-ἰᾳ, -ἰαν, -ἰα.) 8. δλοηιε, μεαγίλ 

ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους μάκαιραν “Ἱέρωνος 

ἑστίαν Ο. 1. 11. τεά κεν ἐνδομάχας ἄτ᾽ 
ἀλέκτωρ σνυγγόνῳ παρ᾽ ἑστίᾳ ἀκλεὴς 
τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν Ο. 12, 14. 

εὐδίαν ὃς --- τεὰν καταιθύσσει μάκαιραν 

ἑστίαν Ρ. ὅ. 11. ἀγῶνί τε Κίρρας ἐν τῷ 

Θρασυδᾷος ἕμνασεν ἑστίαν τρίτον ἔπι 
στέφανον πατρῴαν βαλών Ρ. 1]. 183. 
τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν 
ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν 1. 4. 17. Ἰνος 
τ᾽ ἑστίαν Παρθ. 2. 107. ΒΡ. Ηεβεῖία, 
δοάάς55 οἱ ἐῃς Ποαγίῃ. παῖ Ρέας, ἅ τε 

πρντανεῖα λέλογχας, ἱστία, Ζηνὸς ὑψί- 

στου κασιγνήτα καὶ ὁμοθρόνον Ἥρας 

Ν. 11.1. 

ὅσοι! δ᾽ ἐτόλμασαν 

ἐστρὶς -- ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν 

ψυχάν (ν. νοῦ ἘΕπίΖ, Ῥμτοποβῖθ, 1967, 



ἐσχἅᾶτιά 

86) Ο. 2. 68. σε χαίρειν ἐστρὶς αὐδάσαισα 
(Βοεςοκ: εἰς τρὶς) Ῥ. 4. 61]. 

ἐσχᾶτιά] λίρλεςί βοίπ!, ἐκέγεπν, ἐχίγεηιε 
πρὸς ἐσχατιὰν Θήρων ἀρεταῖσιν ἱκάνων 

ἄπτεται οἴκοθεν ἩΗρακλέος σταλᾶν Ο. 8. 

43. μέλανος ἂν ἐσχατιὰν καλλίονα θανάτου 
(στείχοιν (βϑιιρ». ΝΜ11.: ἐν οοἀ 4.) Ρ. 11. 66. 

ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβου βάλλετ᾽ ἄγκυ- 
ραν θεότιμος ἐών (ν. 1. ἐσχατιὰς) 1. 6. 18. 

ξσχᾶτος) (-ον; -ων, -οις: -ας; -αισ(ιν); -ον 

ποῦλ., 80ο.) ἃ. ἐλ ἐπὰ οἵ, ἰἔγνῖ οἵ 

ὅσαις δὲ βροτὸν ἔθνος ἀγλαίαις ἁπτόμεσθα, 
περαίνει πρὸς ἔσχατον πλόον Ῥ. 10. 28. 
κιόνων ὕπερ Ἡρακλέος --- ἧρως θεὸς ἃς 
ἔθηκε ναυτιλίας ἐσχάτας μάρτυρας κλυ- 

τούς Ν, 8. 22. Αἰγυπτίαν Μένδητα, πὰρ 

κρημνὸν θαλάσσας ἔσχατον Νείλον κέρας 
οἷα ν τ κέρας) ἐγ. 201. 2. Ὁ. Θχέγεμηθ, 
. 6. δωρνδηιδ ὅστις ἁμιλλᾶται πέρι 

ἐσχάτων ἀέθλων κορυφαῖς Ν. 10. 82. 

ἀνορέαις δ’ ἐσχάταισιν οἴκοθεν στάλαισιν 
ἅπτονθ᾽ ᾿Ἡρακλείαις 1. 4. 11. προμάχων 

ἀν᾽ ὅμιλον, ἔνθ᾽ ἄριστοι ἔσχον πολέμοιο 

νεῖκος ἐσχάταις ἐπίσιν 1. 7. 860. ς. 
ἡίπαϊ, αἱ 1λὲ ἰας, ἁ δ᾽ Ὑμέναιον (8ς. 

ὕμνε!), ὃν ἐν γάμοισι χροιζόμενον [Μοῖρα] 

σύμπρωτον λάβεν, ἐσχάτοις ὕμνοισιν 
(Πεσπθδπη, ϑομπείονηη: ἔσχατον ὕμνον 

οοὔ.: δ. 6. δῖ ἐδ οπά οἵ Π΄8 116, ορῃ. ἴο 

σὐμπρωτον Θρ. 8. 9. ἃ. 5υ}5., 
διηινηΐ, ογοτυτι τὸ δ᾽ ἔσχατον κορυ- 

φοῦται βασιλεῦσι Ο. 1. 118. 
ὅσω, εἴσω] ὐτδὲπ εἴσω κατέσταν ἱ. ς. 

νη Ῥο α5᾽ Ῥαίδος Ῥ. 4. 186. χέρσον 
ἔσω (τ. θᾶ. 1. 

ἑταίρα) ἐοπιρῥαη ον ὑμεναίων, ἅλικες οἷα 

παρθένοι φιλέοισιν ἑταῖραι ἑσπερίαις ὑπο- 
κουρίζεσθ᾽ ἀοιδαῖς ςοπιρδηΐοπβ οὐ (ὰς 

ὑπάς Ῥ. 8. 18. ἐφίλησεν --- οὔτε δείπνων 
Τοϊκουριᾶν μεθ᾽ ἑταιρᾶν τέρψιας Ρ. 9. 19. 

ἑταῖρος, ἕτἄρος] (ἔταιρον; -οἱ, -ων, «Οις, 

τους: ἑτάρων.) οοηιραπίοη ὄτρυνον νῦν 

ἑταίρους, Αἰνέα πιριροτβ οἱ ἔῃ σοτγυβ 
Ο. 6. 87. κωμάζοντι φίλοις ᾿Εφαρμόστῳ 
σὺν ἑταίροις Ο. 9. 4. πρὸς δ᾽ ἑταῖροι καρ- 

πτερὸν ἄνδρα ὥρεγον χεῖρας (Μοβοῖ.: 
ἕταροι οοἀά.) Ῥ. 4. 2339. φιλεῖν δὲ Κάρρω- 
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ἔτας] Αὐνιϑηπιαπ 

ἕτειος] γεανίν 

ἕτερος 

τον ἔξοχ᾽ ἑταίρων Ρ. δ. 26. εὖ μὲν ᾿Αριστα- 
γόραν δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον, εὖ δ᾽ ἑταί- 

ρονς ἀγλαῷ σκάπτῳ πέλας (τοὺς συμπρυ- 

τανεύοντας αὐτῷ Σ.) Ν. 11]. 4. ΓΑδραστον 

ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν μυρίων 
ἑτάρων ἐς "Ἄργος (Ετ. ϑοξπιί : ἑταίρων 

οοἀά.) ΙΓ. 7. 11. ἑταίρους (ϑιρΡΡ. Γ,ΟΌ6]) 

Πα. 14. 22. κενεοφρόνων ἑταῖρον ἀνδρῶν 
(8ς. φθόνον) ἔτ. 212. 

ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν 
ἀλέξων τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς (ἔἕταις Π, 

οἵ. [δϊς, Ησοτγπηιοβ, 1931, 84: ἱ. ς. τς 

Ἰάπϑίηθη οὐ Ῥγίδῃο, νὶΖ. ἴπ6 ὨεΙρ Δ Ώ8.) 

Πα. 6. 10. 

καὶ δεύτερον ἅμαρ ἐτείων 

τέρμ᾽ ἀέθλων γίνεται 1. 4. 67. 
ἕτερος] (ἕτερος, -ῳ, -ον; -οἱ, των, -οισί!): 

«ας; -αἱ, -«αἱς: -α ποχλ.) ἃ. αποίδεν, Ἐν 

οἱδεν ἐν Μεγάροισίν τ’ οὐχ ἕτερον 

λιθίνα ψᾶφος ἔχει λόγον Ο. 7. 86. ἢ ἑτέρῳ 
λέχει δαμαζομέναν ἔννυχοι πάραγον κοῖ- 

ται; Ῥ. 11. 24. ἕτερον οὔ τινα οἶκον 

ἀπεφάνατο πυγμαχία (πλεόνων) ταμίαν 
στεφάνων Ν. 6. 26. Ῥτο ϑυῦϑβ., σποίδεν, 
οἰδπενς, ἑτέροισι δὲ κῦδος ἀγήραον παρέδωκ᾽ 
Ῥ, 2. 82. εἰ δὲ τις ἤδη --- λέγε! ἕτερόν τιν᾽ 

ἂν Ἑλλάδα τῶν πάροιθε γενέσθαι ὑπέρτε- 
ρον Ῥ. 2. 60. ὃς ἀνέχει τότε μὲν τὰ κείνων, 

τότ᾽ αὖθ᾽ ἑτέροις ἔδωκεν μέγα κῦδος Ῥ. 2. 

89. πολλοῖσι δ᾽ ἄγημαι σοφίας ἑτέροις 

Ῥ. 4. 248. “ὥρα πότνια, -- τὸν μὲν 

ἡμέροις ἀνάγκας χερσὶ βαστάκζεις, ἕτερον 
δ᾽ ἑτέραις Ν, 8. 8. χρυσὸν εὔχονται, πεδίον 

δ᾽ ἕτεροι ἀπέραντον (β8ς. ἕτεροι μὲν 
χρυσὸν εὔχονται!) Ν. 8. 87. Ρμ. ἐδὰ 
οἰδπεν, γεπιαϊνδν οὗ ἅτε γὰρ ἐννάλιον 

πόνον ἐχοίσας βαθὺ σκευᾶς ἑτέρας, ἀβάπ- 
τιστος εἶμι φελλὸς ὡς Ῥ. 2. 80. ἄτερθε δὲ 
πρὸ δωμάτων ἕτερο; λαχόντες ᾿Αἰδαν 

βασιλέες ἱεροὶ ἐντί Ρ. ὅ. 96. ᾿ς. 88 
δυρδοπιίβηι, δαά δαίμων δ᾽ ἕτερος ἐς 

κακὸν τρέψαις (ὁ κακοποιός Σ.) Ρ. 8. 84. 

“ὥρα πότνια --- τὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας 

χερσὶ βαστάζεις, ἕτερον δ᾽ ἑτέραις (σκλη- 

ραϊῖς Σ.) Ν. 8. 8. ἅ. τερεδιεὰ ἴῃ β88:πὸ 

οἴδυδβο, οπέ --- αποίδεν καὶ γὰρ ἑτέροις ἐτέ- 
ρων ἔρωτες ἔκνιξαν φρένας (Ὀγ:.: ἑτέροισιν 



ἐτήτῦὕμος, -ον 904 εὐᾶγορέω 

ςοἀά.) Ρ. 10. 60. τέχναι δ᾽ ἑτέρων ἕτεραι ἕτος (τό: ἔτεῖ, ἐτέων: Εετ- Ο. 2. 983, τ. 
Ν. 1. 28. εἴργει δὲ πότμῳ ζυγένθ᾽ ἕτερον 

ἕτερα Ν. 7. 6. εἰ. Ν. 8. 8. [{ν. ἀυν. 

τὰν δ’ ἐπ᾽’ αὐχένι στρέφοισαν ἕτερον 
κάρα (αυ]ϊο 86 η88: 8560]. Θοξτ. τέρεν σοὶ. 

Οαϊανοῖα) “{τ. 1074. 0.5] 

ἑτἠτῦμος, -ον] ξεημίηε ὃ τ᾽ ἐξελέγχων 
μόνος ἀλάθειαν ἐτήτυμον Χρόνος Ο. 10. 64. 

φίλον ἐς ἄνδρ᾽ ἄγων κλέος ἐτήτυμον 
αἰνέσω Ν. 17. 68. 

ἔτι] α. λεγεαξίεν ἄρουραν ἔτι πατρίαν 
σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει Ο. 2. 14. 

ὀφείλει δ’ ἔτι --- θαμὰ μὲν ᾿Ισθμιάδων 
δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον Ν. 2. 6. εἴη 

μιν -“ ἔτι καὶ Πυθῶθεν ᾿Ολυμπιάδων τ᾽ 

ἐξαιρέτοις ᾿Αλφεοῦ ἔρνεσι φράξαι χεῖρα 
Ι. 1. 68. Β. οἰ, γεῖ νὰ νοτῦ3. εἰ 

δὲ σώφρων ἄντρον ἕναι᾽ ἔτι Χίρων Ρ. 8. 68. 

καὶ ζῴων ἔτι νεαρὸν κατ᾽ αἶσαν υἱὸν ἴδῃ 

τυχόντα στεφάνων Πυθίων Ῥ. 10. 88. εἰ 
δ᾽ ἔτι ζαμενεῖ Τιμόκριτος ἁλίῳ σὸς πατὴρ 
ἐθάλπετο Ν. 4. 18. εἰ δέ τοι μάτρῳ μ᾽ ἔτι 

Καλλικλεῖ κελεύεις στάλαν θέμεν Ν. 4. 80. 

νὸν ἔτι τέξει Πα. 10. 21. ἀέ]ξετ᾽ ἔτι, 
Μοῖσαι, θάλος ἀοιδᾶνί Δ. 1. 14. ς. ευέπ 
ΜΔ οοχραγδθνα. ἔτι γλυκντέραν Ο. 

1. 109. ἔτι καὶ μᾶλλον Ῥ. 10. δ7. ὅμως 

Θήβαν ἔτι μᾶλλον ἐπασκήσει {γ. 194. δ. 
ἅ. ο. εξ. πὸ ἰοηιβὲν ἀρχοὶ δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ 
ἔσαν Ταλαοῦ παῖδες Ν᾿. 9. 14. οὐκ ἔστι 

πρόσωθεν θνατὸν ἔτι σκοπιᾶς ἄλλας ἐφά- 
ψασθαι ποδοῖν Ν. 9. 47. ζωὸν δ᾽ ἔτι 

λείπεται αἰῶνος εἴδωλον τ. 131. 2. 

ἐς. ἔταρξ. μνᾶμ᾽ ἔτι του Πα. 18ς. 13. 
ἔτι δ’ ἀνδρί Πα. 21. 31. 

ἑτοῖμος] (-ος, -ον.) ἃ. οἱ ρεορίο.:Ἐ α. 
γεαάν, εἶοξε αἱ δαπὰ ὃν πατὴρ ἔχει μέ- 

γας ἑτοῖμον αὐτῷ πάρεδρον Ο. 3. 76. 
β. νεαάγ, εαρέν νιν αἰνέω, μάλα μὲν 

τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων Ο. 4. 14. κάρυξ 

ἑτοῖμος ἔβαν Ν. 4. 74. Β. οἱ τολη 8, 

γεαάν ἰο δλαμά, ῥγνεραγεά ἑτοῖμον ἀν- 

ἐφρόντισεν γάμον ἱ. 6. ἐπαξῖ ννὰ8 τϑδα ν 

ΔνΔΙ]Δ0]ς Ο. 1. 69. ᾿Αγησία, τὶν δ᾽ αἷνος 
ἑτοῖμος Ο. 6. 12. Ξενοκράτε! ἑτοῖμος ὕμνων 

θησαυρὸς ἐν πολνχρύσῳ ᾿Απολλωνίᾳ 
τετείχισται νάπᾳ Ρ. 6. 7. 

εὐδγής] ἐρηςρίσιοις 

εὐαγκής] ὡἠῇ δεαιωϊ ρίεης 

εὐᾶγορέω)] ῥγαΐςε ογηιαϊν 

133. 3.) γεαν ἑκατόν γε ἐτέων Ο. 2. 98. 

δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περό- 

δοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν Ν. 11. 40. 7τό οἱ 

ἕτει θανατοί Πα. 22. 10. ἐς τὸν ὕπερθεν 

ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυχὰς 
πάλιν ἔτ. 133. 2. 

δτῦμος] μέ ὁ μὰν πλοῦτος --- ἀστὴρ 
ἀρίζηλος, ἐτυμώτατον ἀνδρὶ φέγγος Ο. 2. 
δὅ. Ζεῦ τέλει’, αἰεὶ δὲ τοιαύταν ᾿Αμένα 
παρ᾽ ὕδωρ αἶσαν ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν 
διακρίνειν ἔτυμον λόγον ἀνθρώπων Ρ. 1. 

θ8. ἀάἀν., -ως, ἐπ ἐγιμἦ, εἰ δ᾽ ἐτύμως --- 

ἐδώρησαν θεῶν κάρνκα λιταῖς θυσίαις 

Ο. 6. 71. 
εὖ] (ἠὺ οοηϊ. Ο. δ. 10.) τυοἱ ἃ. εὖ νιν ἔγνωκεν 

Ρ. 4. 287. “εὖ καθορᾷς Ρ. 9. 49. τό γ᾽ 
ἐν ξυνῷ πεποναμένον εὖ μὴ --- κρυτπττέτω 

Ρ. 9. 98. εὖ οἶδ᾽ ὅτι Ν, 4. 43. ὁ δ᾽ εὖ 
φράσθη Ν. ὅ. 84. εὖ μὲν ᾿Αρισταγόραν 
δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον, εὖ δ᾽ ἑταίρους Ν. 

11. 8. τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, 
εἴ τις εὖ εἴπῃ τι 1. 4. 4:. δ. α. εὖ 
πράσσω, βγοοῥὲν ξείνων δ᾽ εὖ πρασσόν- 

τῶν, ἔσαναν --- ἐσλοί Ο. 4. 4. εἰ δὲ σὺν 
πόνῳ τις εὖ πράσσοι Ο. 11. 4. ὁ δὲ 'Ραδά- 
μανθυς εὖ πέπραγεν Ρ. 2. 73. β. εὖ 
τυγχάνω, Ξςμροεεὰ ἠὺ δ᾽ ἔχοντες σοφοὶ 
καὶ πολίταις ἔδοξαν ἔμμεν (Ηεττηδηα; εὖ 

δ(ὲ) ἔχοντες οςοἀά. : εὖ δὲ τυχόντες ΒοΘΟΚὨ) 

Ο. ὅ. 10. χρὴ πρὸς μακάρων τνγχάνοντ᾽ 
εὖ πασχέμεν (τὸ εὖ κοινόν. Σ.) Ρ. 3. 104. 

γ- εὖ πάσχω, δὲ «μοζες6 τὸ δὲ 

παθεῖν εὖ πρῶτον ἀέθλων ΡῬ. 1. 99, εἴ. 
Ῥ. 8. 104. εὐανθεῖ σὺν ὄλβῳ εἴ τις εὖ 
πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ 1. ὅδ. 18. 

ἔραμαι --- ἐόντων εὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦσαι 

φίλοις ἐξαρκέων Ν. 1. 82. δ. εὖ ἀκούω, λαυδ 

α ροοὰ νεῤμίαίϊΐοη εὖ δ᾽ ἀκούειν δευτέρα 
μοῖρ᾽ Ρ. 1. 99, οἱ. Ν, 1. 82. [ς. ἀυῦ. 

εὐζωᾶς (οςοἀά.: εὐζοίας Θ.ἢτ.) Ῥ. 4. 181. 

εὐαγέα πέτραν 
(εὐανγέα Π": 1. 6. Ὁς]ο5) Πα. 7Β. 47. 

Νίσον τ’ 

ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ Ν. ὅ. 46. 

ὃς δ᾽ ἀμφ’ 
ἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦδος ἁβρόν, 



εὐᾶγορία 

εὐαγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεται (ἐγ- 
κωμιασθείς Σ.}1. 1. 62. 

εὐδγορία) ῥναὶξα ὁ δὲ καλὸν τι πονήσαις 
εὐαγορίαισι φλέγει Πα. 2. 61. 

εὐάγων)] οἵ Ξικεσοοωεῖ ςομίεςῖς ἕπεται δὲ 
(ἐπέβα οοπὶ. ΜΝ]}.), Θεαῖε, ματρώων 
πολύγνωτον γένος ὑμετέρων εὐάγων τιμὰ 

Ν. 10. 88. 
Ἑύάδνα] ἀδυρδῖοτν οἱ Ῥοβοίάοῃ ἂπὰ Ρίϊδπα, 

πιοῖποσ οἱ Ιᾶπιὸ8 ὈΚΥ ΑΡοΪῖο. Πιτά- 
ναν --- ἅ τοι Ποσειδάωνι μιχθεῖσα Κρονίῳ 

λέγεται παῖδα ἰόπλοκον Εὐάδναν τεκέμεν 
Ο. 6. 80. παῖδα τὸν Εὐάδνα τέκοι Ο. 6. 49. 

εὐάεθλος, -ον] οἹ ροοὰ αἰδίείες Λάμπω- 

νος εὐαέθλου γενεᾶς ὕπερ [. 6. 8. 

εὐαίνητος) »""οἢ ῥναϊδεὰ εὐαίνητος 
᾿Ορφεύς Ρ. 4. 177. 

εὐαλάκατος] υἱὲ Μίπε ἀϊσία εὐαλάκί 
Πα. 1. ἃ. 4. 

εὐᾶμερία)] ροοά ὠεαϊδεν ταοῖ., γοθῥενὶν 

νῦν δ᾽ αὗτις ἀρχαίας ἐπέβασε Πότμος 
σνγγενὴς εὐαμερίας (8.. αὐτόν) 1. 1. 40. 

εὐάμπυξ] ωἠᾷ δεαιίίε! δεαάδαηὰ εὐάμ- 
πύκες --- Μοῖσαι ἃ. 1. 18. Ἰευανπυκιενί 

Πα. 184. 20. 

εὔαν] Ηεϊϊοάος. ΔρΡ. Σ Ὀίοπ. Τῆγ. 640. 27 
ἩΙΠ6.: μόνον τὸ εὔαν θηλυκὸν παρὰ 
Πινδάρῳ (αἱ εὐνάν Ἤσοηϊ. ϊηάοτέ, ο]}. 

ΟΒοσγοῦοβοο, Οτ. στ. ἰν. 1. 818, 21 ΗἸρ., 

τὸ εὐνάν, εὐνᾶνος, ὃ παρατίθενταί τινες 

ὡς θηλυκὸν νομίζοντες τὴν γυναῖκα 

σημαίνειν) ἔτ. 303, οἵ. Ηδσβγοῖ., 5. ν. 

εὕὔανδρος, -ον] οἵ “πο γπεη ἐθελήσαις 
ταῦτα νόῳ τιθέμεν εὔανδρόν τε χώραν 
Ζουξίηα, νᾶλε ἐδ ἰαπὰ Ποιιγίςἢ ἱὲδ πιδη 

Ῥ. 1. 40. (Αἴγινα) τάν ποτ᾽ εὔανδρόν τε 
καὶ ναυσικλυτὰν θέσσαντο Ν. ὅ. 9. 

εὐάνθεμος, -ον] οἵ ὀίοοηἶηρ πρὸς εὐάν- 
θεμον δ᾽ ὅτε φυὰν λάχναι νιν μέλαν γένειον 

ἔρεφον Ο. 1. 67. 

εὐανθής] α. Λοιυενν, οουεγεὰ ἐπ Ποιυεγς εὐ- 
ανθὴς Μετώπα Ο. 0. 84. εὐανθέα δ᾽ 

ἀναβάσομαι στόλον Ῥ. 2. 62. πόρε, 

Λοξία, τεαῖσιν ἀμίλλαισιν εὐανθέα καὶ 

Πυθόι στέφανον [. 7. 60. Ἰεὐανθέος ἔρνεσί 

Πα. 1Β. δ. Ρ. πιεὶ., με! Ποισενίηρ; ποδίς, 

ξεπένομς εὐανθεῖ δ’ ἐν ὀργᾷ παρμέ- 

0 εὐδαίμων 

νων Ρ. 1. 89. εὐανθεῖ σὺν ὄλβῳ 1. δ. 12. 

εὐανθέ᾽ ἀπέπνευσας ἁλικίαν 1. 7. 34. παρὰ 

δέ σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος 

Ῥτερηδηΐ, ἐπ {1 βοιυεν Θρ. 1. 2. 

εὐδνορία] ρμ)].. λοείς οὕ ποδῖσ »εη αἰτή- 

σὼν πόλιν εὐανορίαισι τάνδε κλνταῖς 

δαιδάλλειν Ο. δ. 20. 

εὐάνωρ)] ὡμὴ ποδῖε ν»ηϑη ἐν εὐάνορι -- Πέ- 
λοπος ἀποικίᾳ Ο. 1. 34. ᾿Αρκαδίαν τ’ 
εὐάνορα τιμᾷ Ο. 6. 80. μέλιτι εὐάνορα 
πόλιν καταβρέχων Ο. 10. 99. ᾿Αχάρναι δὲ 
παλαίφατον εὐάνορες Ν. 3. 17. Ἥρας τὸν 
εὐάνορα λαὸν Ν. 10. 86. 

εὐάρμᾶτος, -ον] ἠὲ ορίεπαϊά σλαγίοέ εὖ- 
ἅρματος Ἱέρων Ρ. ἃ. δ. εὐάρματον πόλιν 
σγτοῆς Ρ, 4. 7. εὐάρματον ἄνδρα γεραίρων, 

᾿Ακραγαντίνων φάος [. 2. 17. εὐάρματε --- 

Θήβα τ. 198. 

εὐᾶχής] Ξιυεεὶ οομπᾶαΐηξ εὐαχέα --- ὕμνον 
ΡῬ ἃ. 14. 

Εὔβοια] (-α, -ας, -αν) νβεσε ναᾶηουβ 
διἰμϊεῖϊο ἐοβείναβ γοσὸ Βοϊά, ν, Σ, Ο. 18. 

169 τ. 1. 1. 84 Ὁς. ἅ τ’ Εὔβοια (δος. 

μαρτυρήσει ὅσα ἐνίκησε) Ο. 18. 112. σέθεν, 

᾿Αμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν --- καὶ τὸ 
Δάματρος κλυτὸν ἄλσος ᾿Ελευσῖνα καὶ 

Εὔβοιαν, ἐν γναμπτοῖς δρόμοις 1. 1. 67. 

Εὔ)βοιαν ἕλον καὶ ἕνασσαν (5.. οἱ ἀπ᾿ 

᾿Αθηνῶν ἤϊωνες) Πα. ὅδ. 88. Εὐ)βοίας ἐπί 
(ϑυρρΡ. [.οὔο}} Θρ. 4. 19. 

εὐβουλία] κοοά εοι»εῖ, ιυἱξάον; τὸ δ᾽ εὖ- 

βουλίᾳ τε καὶ αἰδοῖ ἐγκείμενον αἰεὶ θάλλει 
Πα. 2. 50. 

εὔβουλος, ον] οἵ ξοοαὰ εοτϑεῖ, υΐδε χρύ- 
σεαι παῖδες εὐβούλον Θέμιτος Ο. 18. 8. 

Νηρέος εὐβούλον Ρ. 8. 92. εἶπε δ’ εὔβουλος 
ἐν μέσοισι Θέμις 1. 8. 31. εὔβονλον Θέμιν 

οὐρανίαν ἐτ. 80. 1. 
εὐδαιμονία] ροοά [ογίμηε τὶν δὲ μοῖρ᾽ 

εὐδαιμονίας ἕπεται Ῥ. 8. 84. φαντί γε μὰν 
οὕτω κ᾽ ἀνδρὶ παρμονίμαν θάλλοισαν 

εὐδαιμονίαν τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι Ῥ. 7. 21. 

τυχεῖν δ᾽ ἕν᾽ ἀδύνατον εὐδαιμονίαν ἅπα- 
σαν ἀνελόμενον Ν. 7. δθ. 

εὐδαίμων] (-ων, -ονος, -ονι, -ον(α); -ὀνων) 

ονιμπαίε, καρ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι 

Ο. 2. 18. τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ Κυράνας 



εὐδείελος, -ον 

Ῥ. 4. 270. εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος 

ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς Ῥ. 10. 22. εἴ γάρ 
σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις ἧβᾳ 

λιπαρῷ τε γήραι διαπλέκοις εὐδαίμον᾽ 

ἐόντα Ν. 7. 100. Πηλέος --- ἐυδαίμονος 

γαμβροῦ θεῶν 1. θ6. 26. ἔνθα τεκοῖσ᾽ 
εὐδαίμον᾽ ἐπόψατο γένναν ἐγ. 38. 10. 
εὐ)δαιμόνων βρομιάδι θοίνᾳ πρέπει! Δ. 1. 

11. εὐδαιμόνων δραπέτας οὐκ ἔστιν ὄλβος 
τ. 184. 

εὐδείελος, -ον] 5.:η,») παρ᾽ εὐδείελον ἐλθὼν 
Κρόνιον Ο. 1. 111. ἐς εὐδείελον χθόνα 

ΡῬ. 4. 10. 

εὔδενδρος) ιυεἰ! τυοοἀεὰ ὦ Πίσας εὔδεν- 
δρον ἐπ’ ᾿Αλφεῷ ἄλσος Ο. 8. 9. οἴ. παρ᾽ 

εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνον (διὰ τὰ τῶν 

ἐλαιῶν φυτὰ, ἅπερ Ἡρακλῆς ἐξ Ὕπερβο- 
ρέων κομίσας ἐνεφύτενσε τῇ γῇ. Σ.) Ν. 

11. 25. πὰρ μέσον ὀμφαλὸν εὐδένδροιο ῥη- 
θὲν ματέρος Ῥ. 4. 73. εὔδ]ενδροι (Ξυρρ. 
Το) Δ. 4. ἃ. 4. 

εὐδία] (-ἰᾳ, -ἰαν; -ἰαις.) «οἱ. εὐαμερία, ροοὰ 

τυεαίλεν, ταςῖ., γαηφι τ ν Ρ]., ἀαγς οἵἨὨ εαΐηὶ 

ὁ νικῶν δὲ --- ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν Ο. 1. 

98. Κάστορος, εὐδίαν ὃς μετὰ χειμέριον 
ὄμβρον τεὰν καταιθύσσει μάκαιραν ἑστίαν 

Ῥ. δ. 10. ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν 

ὅπασσεν ἐκ χειμῶνος 1. 7. 838. τὸ δ᾽ εὖ- 
βουλίᾳ τε καὶ αἰδοῖ ἐγκείμενον αἰεὶ θάλλει 
μαλακαῖς ε[ὑ]δίαι[ς Πα. 2. 82. τὸ κοινόν τις 

ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ τιθεὶς ἐγ. 109. 1. 
εὐδῖᾶνός) τυαγη: ψυχρᾶν ὁπότ᾽ εὐδιανὸν 

φάρμακον αὐρᾶν Πελλάνᾳ φέρε Ο. 9. 971. 

ἐύδμᾶτος, -ον] ὡεἱ! διε ὄχθαις ἔπι μη- 
λοβότου ναίεις ᾿Ακράγαντος ἐύδματον 

κολώναν Ρ. 12. 8. 

εὐδοξία) κίονν σὺν εὐδοξίᾳ μετανίσεαι 
Ῥ. ὃ. 8. συγγενεῖ δέ τις εὐδοξίᾳ μέγα 
βρίθει Ν. 8. 40. εὐδοξίας δ᾽ ἐπίχειρα δεῖ 
Πα. 14. 31. 

εὔδοξος, -ον] (-ος, -ῳ, -ον; -ὧν, «οἷς: -Οιἷς, 
ται) εξίονίοιες οἵ Ῥεορ]ο, ἐπίῃ }8. εὔδοξον 

᾿Ιπποδάμειαν Ο. 1. 70. κόλποις παρ᾽ 

εὐδόξοις Πίσας (Βετρὶ: εὐδόξοιο ςοἀά.) 

Ο. 14. 28, εὔδοξον ἅρματι νίκαν Ῥ. 6. 17. 

εὐδόξῳ Μίδᾳ Ῥ. 12. δ. εὔδοξος ἀείδεται 
Σωγένης ρτ. Ν. 7. 8. εἴ τις εὐδόξων ἐς 
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ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς ᾿Ελικωνιάδων [. 2. 84. 

εὐτυχήσαις ἢ σὺν εὐδόξοις ἀέθλοις ἣ 

σθένει πλούτου 1. 8. 1. Κλεάνδρῳ τις 

ἁλικίᾳ τε λύτρον εὔδοξον, ὦ νέοι, καμά- 
τῶν --- ἀνεγειρέτω κῶμον 1. 8. 1. καὶ τέκ᾽ 

εὔδοξο[ν (βϑαρρ. Βυτν) Δ. 2. 80. καὶ τὸν 
᾿Ιάσονος εὔδοξον πλόον (ὉγΖ.: ἔνδοξον 

ςοἄ. υπυ5; οπι. 4167} {τ 172. 0. εὔδ]οξα 

Μοίσαις[ (ϑυρρ. 8:6}1}) {γτ. 310}. 8. 

εὔδω] (εὕδεις, -εἰ.} οἰμνιδεν "“"ὕδεις, Αἴο- 

λίδα βασιλεῦ; Ο. 18. 67. εὕδει δ᾽ ἀνὰ 
σκάπτῳ Διὸς αἰετός Ρ, 1. 6. πιεῖ., ἀλλὰ 

παλαιὰ γὰρ εὕδει χάρις 1. 7. 17. εὔδει δὲ 
(8ο. ἃ ψυχὰ) πρασσόντων μελέων, ἀτὰρ 

εὑδόντεσσιν ἐν πολλοῖς ὀνείροις δείκνυσι 

τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν 

τ. 1310. 8. 

εὐειδής] οἵΓ “ηε ἀῤῥεαγαηεσ ἄλοχον εὐεῖ- 
δέα θέλων ἑκάτερος ἐὰν ἔμμεν 1. 8. 28. 

εὐεργεσία) ρ]., αοίς ο" κἰνάηπεος καὶ ξένων 
εὐεργεσίαις ἀγαπᾶται (83:ς. Λάμπων ἱ. ς. 

ἰοιναγάβ "͵β ρυς5ῖ5) 1. 6. 70. 

εὐεργέτας] 4Δ4)., »πεπβοεη φίλοις ἄνδρα 
μᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν Ο. 2. 94. ῥτο 

βιιῦ5., δεγεαοίον, “'ξείνοις --- εὐεργέται 
δεῖπν᾽ ἐπαγγέλλοντι᾽᾿ Ῥ. 4. 80. τὸν εὐερ- 

γέταν ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τί- 

νεσθαι Ρ. 3, 24. ἑκόντι τοίνυν πρέπει νόῳ 

τὸν εὐεργέταν ὑπαντιάσαι Ῥ. δ. 44. 
ἄμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνον σεισίχθον᾽ υἱὸν 

γείτον᾽ ἀμειβομένοις εὐεργέταν ἁρμάτων 
ἱπτποδρόμιον κελαδῆσαι ρτ. 1. 1. δ8. 

εὐερκής] δεαιμέ γεν ἐπείοσεὰ Αἰακιδᾶν τ᾽ 

εὐερκὲς ἄλσος (855. μαρτυρήσει ὅσα ἐνίκησε) 
Ο. 18. 109. “ἐμὰν ματέρα λιπόντες καὶ 
ὅλον οἶκον εὐερκέα΄" Ρ. 4. 45. 

εὐζοία] ροοὰ ἰἰυἱηζς δραπὼν --- ἱερὸν 
εὐζοίας ἄωτον (ϑοῖτ.: εὐζῴας Βεγρὶς: εὖ 
ζωᾶς ςοὐά.) Πα. 4. 131. 

εὐήρᾶἄτος, -ον] ὑεῖ! ἰουεὰ ἵκων δ᾽ Οἰνομάον 
καὶ Πέλοπος παρ’ εὐηράτων σταθμῶν Ο. 

δ. 9. σὺν δὲ φιλοφροσύναις εὐηράτοις Ο. 

6, 98. ῥίζαν ἀπείρον τρίταν εὐήρατον 

(1. ε. Λιβύαν) Ῥ. 9. 8. εὐηρίατ (βὰρρ. 

Β]4595) 34γ. 8383848. 14. 

εὐθαλής] 7Ζοιινιδλίηρ ταςῖ. καί νυν ἐν 
Πυθῶνί νιν ἀγαθέᾳ Καρνειάδα υἱὸς εὐθαλεῖ 



εὔθρονος, -ον 

συνέμειξε τύχᾳ Ρ. 9. 72. εὐἸθᾶλέος ὑγιε[ίας 
Πα. 6. 181. 

εὔθρονος, -ον] ο» «ῥ᾽ ἀὰ ἰἄγομες εὐθρό- 
νοις Κάδμοιο κούραις (εὔφρονος Π.) Ο. 2. 

22. “εὐθρόνοις ᾿ὡραισι᾽᾽ Ῥ. 9. 60. εὐθρόνουν 

Κλεοῦς Ν. 38. 88. ᾿Αφροδίτας εὐθρόνου 
Ι. 2. δ. )εύθρονῳ[ Θρ. 2. 2. 

εὐθύγλωσσος] οἵ οἰναὶρλονιυανά τρεεοῖ 
εὐθύγλωσσος ἀνὴρ Ρ. 2. 80. 

εὐθῦμᾶχας] Μιφλείηρ [αϊνῖν εὐθυμάχαν --- 
πελώριον ἄνδρα (δε Ὀοχογ, Ὀϊἱαβογββ) 

Ο. 7. 16. 
Εὐθύὕμένης] ῬτοΌΔΟΪν πιαΐοτπαὶ υὑποῖὶς ἴὸ 

Ργίμοαβ απὰ Ῥηγακιάδβ, οί. Ν. ὅ. 48, 

Βονογγηβ, Βδοσιυ]αάς, 421. τὺ δ᾽ 

Αἰγίναϑε δίς, Εὐθύμενες, --- ποικίλων 

ἔψαυσας ὕμνων Ν. ὅ. 41. Φυλακίδᾳ γὰρ 
ἦλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε κώμων 

Εὐθυμένει τε 1. 6. δ8. 

εὐθῦμία)] 7ογ ἦἧ μὰν πολλάκι καὶ τὸ 
σεσωπαμένον εὐθυμίαν μείζω φέρει 1. 1. 68. 

πρὶν ὀδυνηρὰ γήραος σ΄ --- μ]ολεῖν, πρίν 

τις εὐθυμίᾳ σκιαζέτω νόημ᾽ Πα. 1. 2. ρ]., 
γποηιδνς Οὔ7ον, εὐθυμιᾶν τε μέτα καὶ 

πόνων Ο. 2. 84. ρτο ρεῖβ., τί ἕρδων φίλος 
σοί τε, καρτερόβρεντα Κρονίδα, φίλος δὲ 
Μοίσαις, Εὐθυμίᾳ τε μέλων εἴην τ. 1δδ. 

εὔθῦμος, -ον] ἐλεενίεῖϊ φέρειν γῆρας εὔ- 
θυμον ἐς τελευτάν Ο. ὅ. 22. 

εὐθύνω)] εἴ οηἡ α ςἰναίσλί ραίῇ Ξενοφῶν- 
τος εὔθυνε δαίμονος οὖρον Ο. 18. 28. εἰ γὰρ 

ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων 

δόσιν εὐθύνοι Ρ. 1. 40. “Ἱππόταις εὔθυνε 

λαοῖς δίκας" Ῥ. 4. 1868. εὔθυν᾽ ἐπὶ τοῦτον, 

ἄγε, Μοῖσα, οὖρον ἐπέων εὐκλέα Ν. 6. 28. 

εὐθύπ'νοος] ἰῇ μη οιυεγυὶηρ δίαςίς εὐ- 
θυπνόον Ζεφύροιο πομπαὶ Ν. 7. 29. 

εὐθύὕπομπός πάϊς οἰγαὶρ! πατρίαν 
εἴπερ καθ᾽ ὁδόν νιν εὐθυπομτὸς αἰὼν ταῖς 

μεγάλαις δέδωκε κόσμον ᾿Αθάναις Ν. 2. 7. 

εὐθύπορέω] α«. ἐγαυεὶ εἰγαὶρὴλ! αἱοη β΄ ο. ἃςς. 
ὕβριος ἐχθρὰν ὁδὸν εὐθνπορεῖ Ο. 7. 90. 

εἸὐθυπορήσανί[τ (ΞΡΡ. Βοντα, Ζαυηι) 

Πα. 138. Ὁ. 10. Ὁ. οδυ8δ1], λοίά, ἀϊνεεῖ 

δίγαὶ ἢ} Οαἰϊνέω καὶ Πυθέαν ἐν γνιοδά- 
μαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν δρόμον εὐθυπορῆ- 

σαι (οἵ Ὀοχίηρ) 1. δ. 60. 
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εὐθύς] 584]. ἃ. εἰγαίρῃι, εἰναὶρ ἡ μοντυανά 
εὐθὺν δὲ πλόον καμάτων ἐκτὸς ἐόντα 

δίδοι Ο. θ. 103. ναῶν πλόον εἶπε Λερναίας 

ἀπ᾽ ἀκτᾶς εὐθὺν ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν 

(ν. 1. εὐθῦν(αι), εὔθυν(ε). Σ.) Ὁ. 7. 38. 

στάδιον μὲν ἀρίστευσεν εὐθὺν τόνον ποσσὶ 

τρέχων Ο. 10. θ4. ἐμὲ δ᾽ εὐθὺν ἀκόντων 

ἱέντα ῥόμβον Ο. 18. 98. χρὴ δ᾽ ἐν εὐθείαις 
ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ Ν. 1. 28. 

εὐθεῖα δὴ (ἐστι) κέλενθος ἀρετὰν ἑλεῖν 
ἔσ, 1084. 2. Ὅ. οογγοοί: πῤνίρδέ, εἰναίὶρλί- 

Τονωανά τόλμα τέ μοι εὐθεῖα γλῶσ- 

σαν ὀρνύει λέγειν Ο. 13. 12. κοινᾶνι παρ᾽ 
εὐθυτάτῳ γνώμαν πιθών Ρ. 8. 28. πατρὶ 
δ᾽ ᾿Αδράστοιο Λνγκεῖ τε φρενῶν καρπὸν 
εὐθείᾳ συνάρμοξεν δίκᾳ Ν. 10. 12. 

εὐθύς] α. αὐ οπεε, εἰγαϊρλίισαν δᾶν. ἕννε- 
πε δ᾽ -- εὐθὺς ᾿Απόλλων Ο. 8. 41. κελή- 

σατό μιν --- θέμεν ἱἱππίᾳ βωμὸν εὐθὺς 

᾿Αθάνᾳ Ο. 18. 82. ἀναβαὶς δ’ εὐθὺς 

ἐνόπλια χαλκωθεὶς ἔπαιζεν Ο. 18. 80. ἂν δ᾽ 

εὐθὺς ἁρπάξαις Ρ. 4. 84. μῆτιν ἐὰν εὐθὺς 
ἀμείβετο Ῥ. 9. 839. εὐθὺς δ’ ἀπήμων κραδία 

κᾶδος ἀμφ᾽ ἀλλότριον Ν. 1. δά. εὐθὺς δ᾽ 

ἀπανάνατο νύμφαν Ν. ὃ. 88. Ὁ. ἀϊνεειϊν 
τάχα δ᾽ εὐθὺς ἰὼν Ῥ. 4. 88. “ἰόντων δ᾽ 

ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ᾽ 

ἀγγελίαι" (εὐθὺ οοπΐ. Ἡοτγπιδηῃ) 1. 8. 41. 

εὐθύὕύτομος, -ον] εἰναί δι οἱ εὐθύτομον 
τε κατέθηκεν ᾿Απολλωνίαις ἀλεξιμβρότοις 

πεδιάδα πομπαῖς ἔμμεν ἱππόκροτον σκυ- 

ρωτὰν ὁδόν (εὐθύτονον ας Σ οοηΐ. ΕΤ. 

ϑοππὰ) Ρ. δ. 90. 

εὔιππος, -ον] εὐἱὴ, ορίεπαἀϊὰ δογεες εὐἰπ- 
πων -- Τυνδαριδᾶν Ο. 8. 89. ᾿Αμαζόνας 

εὐίππους Ο. 8. 47. εὐίΐππου Φλεγύα 

θυγάτηρ Ρ. 8. 8. εὐίππου βασιλῆι Κυρά- 
νας Ρ. 4. 2. 

εὔκαρπος, -ον] “γεὐι! εὐκάρποιο γαίας 

μέτωπον Ρ. 1. 80. ἀριστεύοισαν εὐκάρπον 
χθονὸς Σικελίαν Ν, 1. 14. Θραικίαν γαῖαν 

ἀμπελόεσσάν τε καὶ εὔκαρπον Πα. 2. 20. 

ν εὐκάρπ[ον (ΞυρὈ. ὅ5ῃς}}, αυὶ χθον)ὸς εχ 

δ)ἴο ἔγαρ. ραργτὶ δά.) ἐσ. 210}. 12. 

εὐκλεής} (εὐκλέϊ, -ἐ(α), -εᾶ ςοηὶϊ.: -ἕων, 

-ἐας.) είογίοις εὐκλέας ὀιστοὺς ἱέντες 

Ο. 2. 90. οἷς --- αἰδοία ποτιστάξῃ χάρις 



εὐκλείζω 

εὐκλέα μορφάν Ο. 6. 76. παρ᾽ εὐκλέι 
Δίρκᾳ (Ὀγνσζ.: εὐκλεεῖ ςοἀά., οἴ. ἍΝ]. 

Μεγϑκυπβὶ, 83) Ο. 10. 86. πάνδοκον ναὸν 

εὐκλέα διανέμων Ῥ. 8. 62. “᾿δέξεται εὐκλέα 
νύμφαν᾽᾽ Ρ. 9. ὅθ. ὠνύμασεν κεφαλᾶν 
πολλᾶν νόμον, εὐκλεᾶ λαοσσόων μναστῆρ᾽ 

ἀγώνων (Ετ. ϑομαιϊὰ: εὐκλέα οοἀά: 

-εέα 5οτι θο απι'" Θοδτ,, ο΄. Παρθ. 2. 88) 

Ῥ. 12. 24. τόν, ὦ πολῖται, κωμάξατε 
Τιμοδήμῳ σὺν εὐκλέι νόστῳ ((αἸ]ετρυβ: 

εὐκλεεῖ ςοὐά., ςε(. Ο. 10. 8δ) Ν. 2. 34. ὃς 

τάνδε νᾶσον εὐκλέι προσέθηκε λόγῳ 
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(Μοϑοῖι. : -εεἴ ςοὐά,, ςέ. Ο. 10. 8δ.) Ν. 8. 68. . 
πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον Ν. ὅδ. 18. 

εὔθυν᾽ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, οὖρον 
ἐπέων εὐκλέα Ν. 6. 29. νᾶσον εὐκλέα 

τάνδε κοσμεῖν Ν. 6. 40. εὐκλέων δ’ ἔργων 
ἄποινα χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν ἐσλόν [. 8. 7. 
ἐκ λεχέων ἀνάγει φάμαν παλαιὰν εὐκλέων 
ἔργων 1. 4. 238. εἸὐκλέα --- χάριν Πα. 2. 
103. πανδαίδαλόν τ᾽ εὐκλέ᾽ ἀγοράν ἔς. 78.ὅ. 

εὐκλεΐζω) »ιαλό ανιοιις Αἰγίνᾳ τε γάρ, 
φαμί, Νίσον τ᾽ ἐν λόφῳ τρὶς δὴ πόλιν 
τάνδ᾽ εὐκλεῖξαι (85. Τελεσικράτη; εὐκλέι- 

ξας σοοηὶ. Ἡδτηδηπη) Ρ. 9. 91. 

ἐυκτήμων] ὡεαϊδν προγόνων ἐυκτή- 
μονα ζαθέαν ἄγνιαν Ν. 7. 92. 

εὔκυκ'λος, -ον] ἱ» ἃ «ρίεπάϊὰ οἶνεῖε εἶδεν 

δ᾽ εὔκυκλον ἕδραν, τὰν οὐρανοῦ βασιλῆες 

πόντου τ’ ἐφεζόμενοι δῶρα καὶ κράτος 
ἐξέφαναν Ν. 4. 66. 

εὐλογία] 2γαΐξε ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις ὄλβον 
ἄρδει, ἐξαρκέων κτεάτεσσι καὶ εὐλογίαν 

προστιθείς Ο. ὅδ. 24. οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ 
τόσον γε μαλθακὰ τεύχει γνῖα, τόσσον 
εὐλογία φόρμιγγι σννάορος Ν. 4. ὅ. 
ἄξιος εὐλογίαις ἀστῶν μεμίχθαι 1. 8. 8. 

ὕμμε τ’ --- τέθμιόν μοι φαμὶ σαφέστατον 
ἔμμεν --- ῥαινέμεν εὐλογίαις 1. 6. 21. 

εὔμαλλος, -ον] οἵ βἴηδ ωοο φέρε δ᾽ εὔὕ- 
μαλλον μίτραν Ι. δ. 62. 

εὐμᾶρής} ἐα57 ο. ἰπί. παύροις δὲ πρά- 
ξασθ᾽ εὐμαρές Ῥ. 8. 118. οὐκέτι πρόσω 

ἀβάταν ἅλα κιόνων ὕπερ 'Ηρακλέος περᾶν 

εὐμαρές Ν. 8. 21. συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς 
ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἷμ’ ἀπὸ 

Σπάρτας Ν. 11. 33. 

εὐνάζω 

εὐμᾶχἄνία) (ῥοείἑε) εαραδεϊ ἐγ, γέσομγοε ὦ 
Μέλισσ᾽, εὐμαχανίαν γὰρ ἔφανας ᾿Ισθμίοις 

ὑμετέρας ἀρετὰς ὕμνῳ διώκειν (55. μο!} 

Ι. 4. 3. ἐπεύχομαι δ᾽ Οὐρανοῦ τ’ εὐπέπλῳ 

θυγατρὶ Μναμοσύνᾳ κόραισί τ’ εὐμαχα- 
νίαν διδόμεν Πα. 18Β. 17. 

εὐμενέω] 4λοω κἰπάηδε5 [0 ο. ἃςο. "Αδ- 
ματος ἧκεν καὶ Μέλαμπος εὐμενέοντες 
ἀνεψιόν Ῥ. 4. 127. 

εὐμενής] λίπαάϊν οἱ βοὰς, ἀηὰ πη ρ8 ἰπϑρίτεὰ 

ὉΥΡ ροάϑ. ἐπ᾽ εὐμενεῖ τύχᾳ Ο. 14. 10. 
εὐμενέσσι γὰρ παρὰ Κρονίδαις Ῥ. 2. 38. 

εὐμενεῖ νόῳ οἱ Αροϊϊο Ρ. 8. 18. παρθένος 
εὐμενὴς 'Εκάτα Πα. 2. 78. Λατόος ἔνθα με 

παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε νόῳ Πα. δ. 46. 
εὐμενία)] φοοά ιυὲϊὶ ἴλαος ἀθανάτων ἀν- 

δρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ δέξαι στεφάνωμα 
τόδ᾽ Ρ. 12. 4. 

εὔμηλος, -ον] γἱοὴ ἐν Ποοὰς 
᾿Αρκαδίας Ο. 6. 100. 

Ἐμητις) ἀδιυρῃῖον οἱ Ρίπάαγ, δοσογάϊηρ ἴο 
νίς. Ρίπά. Ρ. Οχυ. 2488, 2454. Πρ)ω[- 

το]μάχην κα[ὶ Εὔμητι]ν ὧν μνημονε[ύει 

ἐν τὴ ἢ ᾧδῇ ἧς ἡ ἀρχή" ὁ Μοισαγέτας με 
(ϑυρρ. [κοῦ ε}} -- ἐσ. 94ς. 

εὐνά] (-ᾶς, -ἄἀν; -αἱ, αἷς) ἃ. »ιαγγίαρα 

θῆκέ μιν ζαλωτὸν ὁμόφρονος εὐνᾶς Ο. 7. 6. 
ἀλλ’ οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν 
θεῶν πραπίδες 1. 8. 80. Ρ. ε»ηδγαςξ, 

Ἰουδ-πιαλίηρ ἄτερ δ᾽ εὐνᾶς ὁμόδαμον 

κτισσάσθαν λίθινον γόνον Ο. 9. 44. 

Ἥρας --- τὰν Διὸς εὐναὶ λάχον πολυγα- 

θέες Ρ. 2. 27. εὐναὶ δὲ παράτροποι ἐς 
κακότατ᾽ ἀθρόαν ἔβαλον Ῥ. 2. 86. καί 
σφιν ἐπὶ γλυκεραῖς εὐναῖς ἐρατὰν βάλεν 

αἰδῶ Ρ. 9. 12. “τοῦτο --- αἰδέοντ᾽, ἀμφαν- 
δὸν ἀδείας τυχεῖν τὸ πρῶτον εὐνᾶτ'’" Ρ. 9. 

41. ὡς ἦρα νυμφείας ἐπείρα κεῖνος ἐν 

λέκτροις ᾿Ακάστου εὐνᾶς Ν. δ. 81. ἐρατει- 
ναῖς ἐν εὐναῖς μαλακᾶς ὥρας ἀπὸ καρ- 

πὸν δρέπεσθαι ἐς, 122. 7. 

εὐνάζω] α«. ῥι ἰοδεάὰ ἕορτἀά --- ἐν ᾧ 
πρῶτον εὐνάσθην ἀγαπατὸς ὑπὸ σπαρ- 

γάνοις ῬιηάαΥ βρεᾶκβ οἱ ἢϊ8 Ὀϊγίὰ ἴῃ 

ἃ Ῥγυιμίαπ γεᾶς ἔτ. 193. πιεῖ., οὕνεκεν 

οὔ σε παιηόνων ἄδορπον εὐνάξομεν (8ς. 

Αἴγιναν) Πα. 6. 128. Ῥ. Ρᾶ588. οἰεορ 

εὐμήλοιο -“--- 



εὐνάν) 

οὐ ἐλθόντος γὰρ εὐνάσθη ξένον λέκ- 
τροισιν ἀπ᾿ ᾿Αρκαδίας (8ς. Κορωνίς) Ρ. 

8. 26. 
εὐνάν 3] ν. εὔαν. 
εὔνοια 3] ν. λατερπής. 
εὐνομία) εοπεοογά, ἰουε οἵ ονγάὰρν ἀπόλεμον 
ἀγαγὼν ἐς πραπίδας εὐνομίαν Ῥ. δ. 67. 

τὰν δὲ λαῶν γενεὰν δαρὸν ἐρέπτοι σώφρο- 

νος ἄνθεσιν εὐνομίας Πα. 1. 10. Ῥτο ρΡεῖϑ9., 
Θέμις θυγάτηρ τέ οἱ σώτειρα --- μεγαλό- 
δοξος Εὐνομία Ο. 9. 16. ἐν τᾷ γὰρ Εὐνο- 
μία ναίει κασιγνήτα τε --- Δίκα καὶ “-- 

Εἰρήνα Ο. 18. 6. 

εὔνομος, -ον] ιυεῖϊ ογάεγεά, δαγη:οπίομς 

τὸν εὐνομώτατον ἐς ἔρανον Ο. 1. 87. 

μοῖραν δ᾽ εὔνομον αἰτέω σε παισὶν δαρὸν 
Αἰτναίων ὁὀπάζειν Ν. 9. 29. τάνδ᾽ ἐς 

εὔνομον πόλιν (Αἰρίηα) 1. δ. 22. 

ἙΕῤξάντιος] βοὴ οἱ Μίποβ δπὰ Ὀοχίπθα 
(Βδοοδ. 1. 118), Ἰάπρ οἵ Κοοβ. λόγον 

ἄνακτος Εὐξαν[τίου] ἐπαίνεσα [Κρητ)ῶν 

μαινομένων ὃς ἀνα[νετο)] αὐταρχεῖν, πο- 

λίων δ᾽ ἑκατὸν πεδέχειν μέρος ἕβδομον 
Πασιφάας (σὺν) νίοϊῖσι Πα. 4. 836. οἐ. Σ 
Πα. 4. 60. 

Ἑδξεινος} (οἴ. ἄξεινος) δοςρῥίίαδίες ἐν δ᾽ 
Εὐξείνῳ πελάγει φαεννὰν ᾿Αχιλεὺς νᾶσον 
(8ο. ἔχει: 1. ες. ἴδε ΒΙδοκ 5.84) Ν. 4. 49. 

Εὐξενίδας] ἀεεεεπάεα ἤγο Ετιχεπος Εὐ- 
ξένιδα πάτραϑε Σώγενες Ν. 7. 70.. 

εὔοδμος, -ον] τωεεΐ «πιεϊϊηρ [Δᾶλ]ον 

ἀν᾽ εὔοδμον (ϑυρ». Ἠουϑδη) Πα. 2. 97. 

εὔοδμον ἐπάγοισιν ἕαρ φντὰ νεκτάρεα 
ἐσ, 16. 16. 

εὐορκία] “ιἀεἰἑν ἰο οαἱδς οἵτινες ἔχαιρον 
εὐορκίαις Ο. 2. 66. 

εὐπᾶρᾳος, -ον) μεῖν ολεολεά εὐπαράου--- 
Μεδοίσας (Βετρι: εὐπαράον, οοἀὰ., ἀεξ. 
Ἑοτββιπαῃ, 162) Ῥ. 12. 16. 

εὔπεπ'λος, -ον] ὠἱ δεαιι με ῥορίος εὖ- 
πέπλῳ θυγατρὶ Μναμοσύνᾳ (ἐνπέπλῳ 

Π, 5εὰ "Ὥοῃ πἰϑὶ δηΐε ἀπ85 οοπβοηδηῖοβ,"" 

ποῖ, 5π0}}) Πα. 1Β. 16. 

εὐπέτἄᾶλος, -ον] ἑκαΐν 
λου Παρθ. 3. 69. 

εὐπλεκής τε! τυουεν 
πλείκέσσι Πα. 8. 12. 

Βιοίος, ΡῬιβάδεισίοοο 

δάφνας εὐπετά- 

Ἰἀοιδαῖς ἐν εὖὕ- 
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εὐπρᾶγία] ρνοΞσρενίίν, διιοοεσς πολλαὶ δ᾽ 
ὁδοὶ σὺν θεοῖς εὐπραγίας Ο. 8. 14. νέᾳ δ᾽ 
εὐπραγίᾳ χαίρω τι Ρ. 2. 18. 

εὑρησϊεπής] Μηιεη ἰη ὑεγε εἴην εὑρη- 
σιεπὴς ἀναγεῖσθαι πρόσφορος ἐν Μοισᾶν 

δίφρῳ Ο. 9. 80. 

Ἐδρῖπος} (με 5βέγαϊξ Ὀεΐνεε Ευροΐα διὰ 
τὰς τρδϊηδηά, ᾿Ιφιγένει᾽ ἐπ᾿ Εὐρίπῳ 

σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας αἱ Αυ]5. Ῥ. 11. 
22. Εὐρίπον τε συνέτεινε χὥρον[ Πα. 9. 49. 

εὑρίσκω) (εὑρίσκει, -οντι; -ἰσκων: ἐαξ. 
εὑρήσεις, -εἰ: δοτ. εὕρε(ν), -ον; εὕροις; 

εὑρέτω; εὑρών, -όντος, -όντι, -όντα, 
-όντεσσιν; εὑροῖσ(α) ; εὑρεῖν, εὑρέμεν. πιοά. 

ἱταρί. εὑρίσκοντο: δοτ. εὕρετο; εὕρηται; 

εὑρόμενον; εὑρέσθαι.) α. ἰπ μεπεσαὶ 
Μηά Ἔἔξπίκουρον εὑρὼν ὁδὸν λόγων 
Ο. 1. 110. Μοῖσα --- παρέστα μοι νεοσί- 

γαλον εὑρόντι τρόπον --- φωνὰν ἐναρμό- 
ξαι Ο. 8. 4. τοῦτο δ’ ἀμάχανον εὑρεῖν 
Ο. 1. 26. ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑρόντα 
Ο. 7. 89. σύμβολον δ᾽ οὔ πώ τις ἐπιχθονίων 

πιστὸν --- εὗρεν θεόθεν Ο. 12. 8. ἐπιχώριον 
μάντιν ἄσμενος εὗρεν Ο. 18. 74. καὶ 

πᾶσαν κάτα ᾿Ἑλλάδ᾽ εὑρήσεις ἐρευνῶν 

μάσσον᾽ ἢ ὡς ἰδέμεν Ο. 18. 118. ὅθεν φαμὶ 
καὶ σὲ τὰν ἀπείρονα δόξαν εὑρεῖν Ρ. 2. 64. 
“ἀλλοδαπᾶν κριτὸν εὑρήσει γυναικῶν ἐν 

λέχεσιν γένος" Ῥ' 4. δ0. εὗρε παγὰν 
ἀμβροσίων ἐπέων Ῥ. 4. 299. ἄκουσεν 
Δαναόν ποτ᾽ ἐν "Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσα- 
ράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι --- ἑλεῖν 
ὠκύτατον γάμον Ῥ. 9. 118. ναυσὶ δ᾽ 

οὔτε πεζὸς ἰών κεν εὕροις ἐς Ὑπερβορέων 

ἀγῶνα θαυμαστὰν ὁδόν Ρ. 10. 29. κεῖνος 
ἀμφ’ ᾿Αχέροντι ναιετάων ἐμὰν γλῶσσαν 

εὑρέτω κελαδῆτιν Ν, 4. 86. καὶ ταῦτα μὲν 
παλαιότεροι ὁδὸν ἀμαξιτὸν εὗρον Ν. 6. 
δ4. χρή νιν (-- ἀρετὰν) εὑρόντεσσιν 
ἀγάνορα κόμπον μὴ φθονεραῖσι φέρειν 
γνώμαις [. 1. 48, πέφνεν δὲ σὺν κείνῳ 

Μερόπων ἔθνεα καὶ τὸν βουβόταν οὔρεϊ 
ἴσον Φλέγραισιν εὑρὼν ᾿Αλκνονῆ 1. 6. 838. 

εὑρίσκει ἔτ. θ4. 1. εὗρεν ἔτ. 44. ταῦτα 
θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν, βρο- 

τοῖσιν δ᾽ ἀμάχανο[ν εὐ)ρέμεν Πα. 6. ὅ8. 

θάνατον κεροέσσᾳ εὑρέμεν ματεῖσ᾽ ἐλάφῳ 
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(3ς. κύων) “1ς. 1074. δ" νέων δὲ μέριμναι σὺν 

πόνοις εἰλισσόμεναι δόξαν εὑρίσκοντι ἔτ. 
821. 2. Ἰεῦρε βίῳ έτ. 844. 4. ταοὰ,, 
Μπά [ον οπέφείί, οονηβοβε, μὲ ---- τοιάνδε 
μελίφρονος ἀρχὰν εὑρόμενον σκολίου ίτ. 

122, 14. {ο]Ἱοινεά ΌΥ ραζγί., τῶν γὰρ ἀνὰ 

πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ ὄλβῳ 

τεθαλότα, μέμφομ᾽ αἷσαν τυραννίδων Ρ. 11. 
δ2. "». ἱἐηυδηΐ ἅπαν δ᾽ εὑρόντος 

ἔργον Ο. 18. 17. εὗρεν θεός: ἀλλά νιν 
εὑροῖσ᾽ ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν ὠνύμασεν 
κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον Ῥ. 12, 22. (βάρ- 
βιτος) τόν ῥα Τέρπανδρός ποθ᾽ ὁ Λέσβιος 
εὗρεν πρῶτος τ. 126. 1. ς. τηρὰ, 
ΠΩ ἀνίχ᾽ εὑρίσκοντο θεῶν παλάμαις 
τιμάν Ῥ. 1. 48. ἐλπίδ᾽ ἔχω κλέος εὑρέσθαι 
κεν ὑψηλὸν πρόσω ΡῬ. 8. 111. φάρμακον 

κάλλιστον ἑᾶς ἀρετᾶς ἅλιξιν εὑρέσθαι σὺν 
ἄλλοις Ρ. 4. 187. ἔργοις δὲ καλοῖς ἔσοτττρον 
ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ, εἰ --- εὕρηται 
ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς 

(Ηεγεδηη: εὕρηται τις ςοὐά.: 56. τὰ 

καλὰ ἔργα) Ν. 7. 16. οὔτις ἑκὼν κακὸν 

εὕρετο ἔτ. 226. α. ἔγαγρ. Ἰσις ἀνανύτοις 

εὗρενί Πα. 130. 7. 

εὐρὕαίχμας} υλοςδ φῤεαν γεῖες ἱάεῖν Σύ- 
ριον εὐρναίχμαν διεῖπον στρατὸν Απιᾶ- 
ΖοΏ8. ἔτ. 128. 1. 

Ἑύὐρὕάλα] οἣς οἵ [με Οοτροι 5ἰβίοσθ. παρ- 

θένος (Ξ- ᾿Αθάνα) αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον 

μέλος, ὄφρα τὸν Εὐρνάλας ἐκ καρπαλιμᾶν 

γενύων χριμφθέντα σὺν ἔντεσι μιμήσαιτ᾽ 
ἐρικλάγκταν γόον Ρ. 12. 20. 

εὐρῦβίας] οἵ ὀνοαὰ ταν οὐ ροάβ, Πο- 
σειδᾶν᾽ εὐρυβίαν Ο. 6. 68. ὀρσοτρίαιναν 

εὐρυβίαν καλέων θεόν Ρ. 2. 12. οἱ Βοτοοδ, 

Περικλύμεν᾽ εὐρυβία Ῥ. 4. 178. κούρᾳ 

θ᾽ 'γψέος εὐρυβία Ῥ. 9. 18. “εὐρυβίαν 
Αἴαντα 1. 6. 88. Νεοπτόλεμον εὐρυβί- 
αν Πα. 6. 108. Τήνερον εὐρυβίαν θε- 
μίτίων --- Ἱέξαίρετον προφάταν ἕτεκίεν 

Πα. 9. 411. 
εὐρύζυγος) «ἰδ έης οὐ α δγοαὰ οἰεενίηρ δεποῖ 

τλοῖ,, υἱάε ρουεγμίηρ οἴ. Ἐτασηκοὶ οὐ Δ. 

182, Ευπίδί., Ῥτοοτῃ. Ρίπὰ. 816, καὶ 

Δία εὐρύζυγον (ες. καλεῖ Πίνδαρος) ἄλλως 
παρὰ τὸ ὑψίζυγον ἔτ. 14. 

Εὐρνοθεύς 

εὑρύκολπος,-ον] ὀγοσὰ δοξον"εὰ παρὰ μέγαν 
ὀμφαλὸν εὐρυκόλπου μόλεν χθονός Ν. 7. 
83. 

εὐρὕλείμων] ἱἐᾳ ὁγοαά πιεαδοιυς “εὑ- 
ρυλείμων πότνια ---- Λιβύα᾽" Ρ. 9. δδ. 

εὐρὕμέδων] υἱάείγν τιιῖπρ εὐρυμέδων τε 
Ποσειδάν Ο. 8. 81. Οὐρανίδα γόνον 

εὐρυμέδοντα Κρόνον (5.. Χίρωνα) Ρ. 8. 4. 
Ἑὐρυνόμα Ὁ] ἀδυρπέετ οἱ Οὐςοαπ, τποῖπες 

οὐ ἔπε Μαβεβ. Εὐρυνόμα Χάριτ[ας] 
πί --- Ἰασσιας ἔτικτενί (εοπὶ. Β]459: 

εὐρυχμαὰ Π,, υἱ νἱὰ.) ὃς. 888. 10. 

εὐρύοπα] αν ςεείηρ εὐρύο[πα] Κρόνου 

παῖς Πα. 6. 184. “ὦ παναπί --- εὐ)ρ(ὑ]οπτα 

Κρονίων᾽᾽ (νεῖ βα]ρ[ὑ]οπα, ΜΔα5) Πα. 

ΒΑ. 15. 

Ἑὐρύπῦλος] 5οη οὗ Ῥοβοίάοηυ. “φάτο δ᾽ 
Εὐρύπυλος Γαιαόχον παῖς ἀφθίτου ᾿᾽Εν- 

νοσίδα ἔμμεναι" Ρ. 4. 33. 

εὑρύς] (εὐρύν; -εἰας, -εἴαν; -ὖ δες.) δνοαά, 

φραοίοις ᾿'κείναν --- εὐρεῖαν ἄπειρον" 

Ρ. 4. 48. ἐς θαλάμον μυχὸν εὑρὺν ἔβαν" 

Ν. 1. 48. χθονὸς εὐρείας ἀκίνητον τέρας 
ἐσ. 880. 8. ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντ᾽ εὐρὺν 

ἐν θεῶν ξενίᾳ Πα. 6. 60. Πέργαμον εὐρὺ[ν] 
(ϑυρρ. 5.Ὦτσ.) Πα. 6. 96. γᾶς παρ᾽ ὀμφαλὸν 

εὐρύν Πα. 6. 120. πιοῖ., ρεηέγοις, τρέφοντι 
δ᾽ εὐρὺ κλέος κόραι Πιερίδες Διός ῥτ. Ο. 

10. 98. Ὡ. δος. 5. ρήο άν., ὀγοασάϊγ, 

᾿Αλφεὸν εὐρὺ ῥέοντα Ο. 5. 18. ὕπατ᾽ 
εὐρὺ ἀνάσσων ᾿Ολυμπίας --- Ζεῦ πάτερ 
Ο. 18. 34. 

εὐρυσθενής] οἵ ὡυἱάε ῥοωεν, ῥοινενμ οἵ 

δοᾶβ δηὰ ἢοοοβ, εὑρυσθενεῖ ---- Γαιαόχῳ 

Ο. 183. 80. εὐρυσθενὴς - ᾿Απόλλων ΣΙ. 3. 

18. εὐρνσθενὴς Τελαμὼν Ν. 8. 86. οἱ τηεη, 
Ἡρακλέος εὐὑρυσθενεῖ γέννᾳ (πε Ἐταξ αἱ) 

Ο. 7. 28. ᾿Αλκμανιδᾶν εὐρνσθενεῖ γενεᾷ 

(ἴῃς ΑἸκΚπιαϊοηλάαὶ) Ῥ. 7. ῶ. Λάμπωνος 

; υἱὸς Πυθέας εὐρυσθενὴς Ν. δ. 4. οὐ τίη ρ8, 

χρονιώτατον φάος εὐὑρυσθενέων ἀρετᾶν 

Ο. 4.10. Ἱμέραν εὑρυσθενέ᾽ ἀμφιπόλει Ο. 12. 
ὥ. ὁ πλοῦτος εὐρνυσθενής Ρ. ὃ. 1. 

Ἑύὐρυσθεύς) 50η5 οἱ δίπεπεϊοβ, κίηβ οἱ 
ΤΙΓΥΠΒ; ΤΟΘΡΟΠΒΙΌ]ς ἔοσ τῆς Ἰαθοιγβ οἵ 

Ηόογάκιοβ, δηὰ ἰδίῃ ὉΥ [οἷἶδοβ. μιν 

(Ξ:Ξ Ἡρακλέα) ἀγγελίαις Εὐρυσθέος ἕντυ᾽ 



εὐρύτἷμος 

ἀνάγκα πατρόθεν Ο. 8. 28. Εὐρυσθῆος 
ἐπεὶ κεφαλὰν ἔπραϑε φασγάνον ἀκμᾷ 
(5ς. ᾿Ιόλαος : -θέος, -“θέως σοἀὰ., οοττ. ὈγΖ.) 

Ῥ. 9. 80. ἐπεὶ Γηρνόνα βόας Κυκλώπειον 
ἐπὶ πρόθυρον Εὐρυσθέος --- ἔλασεν 

(Βοεοκη: -θέως ςοἀά.: ἱ. α. ἐο ΤΊΣγ5) ἴτ. 

169. 7. 

εὑρύτῖμος) οἱαάεῖν λοπομγεὰ 
-- Διὸς Ο. 1. 42. 

Ἑὐρυτίων] δῇ Ατροπαυΐ, βορ οἱ ἴσοϑ, 
ἐταμ βου οὐ Αἰκίοσ, πορῆεν οἱ Ῥεΐδυβ, ὉῪ 
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Βυητίηρ. ν. Πηλεύς ἰε8ὲ., ἐγ. 48. 

Ἑδρῦτος] ὑγοῖμεν οἱ Κιεαῖοβ, δοῃ οἵ 
ῬοΞείάοῃ, 8]: Ὁν Ηεσα κ]ε8 δὲ ΚΙεοηαὶ. 

Ποσειδάνιον πέφνε Κτέατον ἀμύμονα, πέφνε 
δ᾽ Εὔρυτον (5.. Ἡρακλέης) Ο. 10. 28. 

εὐρὕφδρέτ'ρας] οὐδᾶὰ δγοαά φιῖυδν Ἔρὶ ἢ οἵ 
ἌΡΟΪΙο. εὑρνφαρέτρας ---- ἑκάεργος 

᾿Απόλλων Ῥ. 9. 206. τὸν εὐρυφαρέτραν 
ἑκαβόλον Πα. 6. 111. εὐρυφάρετρ᾽ "Απολ- 
λον τ. 148. 

εὑρῦὕχαίτας] ιοὐἐδ Ποιυίηρ δαὶν 

ταν --- Διόνυσον 1. Ἴ. 4. 
εὐρύὕὔχορος, -ον] ὀνοαὰ ον ἀαποίηξ, ςρῥαοίοιις 

᾿Ασίας εὐρυχόρον Ο. 7. 18. “Λιβύας 
εὐρυχόρον" Ρ. 4. 48. ἼΛβαντος εὐρυχό- 
ρους ἁγνιάς᾽" (Μοβοι: -χόρον, -χώρους 
ςοἀὰ.) Ῥ. 8. δὅ. εὑρυχόρον ταμίαι Σπάρτας 

Ν. 10. δ2. 
Ἑύὐρώπα] α. ἀδυρδέογ οἱ Τιγοβ, τποῖμοσ ΕΥ̓ 

Ῥοβοϊάοη οὗ Ἑυρδβδπιοβ. Εὔφαμος -- 

υἱὸς Ἱππάρχου Ποσειδάωνος ἄναξ, τόν 
ποτ’ Εὐρώπα Τιτυοῦ θυγάτηρ τίκτε 
Καφισοῦ πὰρ’ ὄχθαις Ῥ. 4. 4. ΡΒ. 
Ἑύτορο, ἰδ σοηπεπὲ (ν.  ε8ξὲ οπ Ης8., 

ΤΒοορ. 867.) ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώ- 

παν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός Ν, 4. 70. 
Ἑῤρώπιος) οἵ Ειορα πρόσθα μὲν ἰἴς 

"Αχελωίου τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα 
Μέλ[ανόὴ]ς τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον (Τυγγη, 
ΜῈ. : εὐρωπία κρανᾶν ἑλ[ικὸ)ς τε ποτα- 

μοῦ ΟἫ: Εὐρωπίᾳ κράνᾳ Μέλ[ανό]ς τε 
ὟΝΙ.; οὐ. Τυγγὴ δὰ 1οὺ., ““Ἱπίοοσο 

ΔΡΡοβι ἴοηοπιὶ 6558 δὰ νεγῦβ ἷς ᾿Αχελω- 
ἰου": τὸῷ ΛΑ αἸΐατπ δρσίης, ΝΝῚ!., Ο. σ. 

Α., 1900, 48) ἔτ. 70. 2. 

εὐρντίμον 

εὐρυχαί- 

211 εὑτερτής 

Ἑδρώτας)] τίνες οἱ ϑρατίδ:αὮ πρὸς Πιτά- 
ναν δὲ παρ᾽ Εὐρώτα πόρον δεῖ σάμερον 
ἐλθεῖν (αὕτη ἡ Πιτάνη ἡ τοῦ Εὐρώτα. Σ.) 

Ο. 6. 28. ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ 
παρ᾽ Εὐρώτᾳ πέλας ἰ. 6. δὲ ΤὙΠεῦε5 ἀπὰ 

ϑρασία 1. 1. 29. Κάστορος δ᾽ αἰχμὰ 
Πολυδεύκεός τ᾽ ἐπ᾽ Εὐρώτα ῥεέθροις (8ς. 

γέρας ἔχει) 1. ὅ. 88. 
εὐσεβής] ἀινωέγμϊ, ῥίοως εὐσεβεῖ γνώμᾳ 

φυλάσσοντας μακάρων τελετάς Ο. 8. 41. 
“Πηλέι --- ν τ᾽ εὐσεβέστατον φάτις ᾿Ιαολ- 
κοῦ τράφειν πεδίον 1. 8. 4. ἀν, 
-ἑως. ἐως, ἐδώρησαν θεῶν κάρνκα λιταῖς 

θυσίαις πολλὰ δὴ πολλαῖσιν ᾿Ἑρμᾶν 
εὐσεβέως Ο. 6. 79. 

εὐσεβία] ῥέεν ἄνεται δὲ πρὸς χάριν 
εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς (ΒοεοκὮ: εὖσε- 

βείας οοἀὰ.) Ο. 8. 8. 
εὔσκιος, -ον] τλαάοιυν ᾿Αχέροντος ἀκ- 

τὰν παρ᾽ εὔσκιον Ρ. 11. 21. 
εὐστέφᾶνος, -ον] ιυυἱέὴ 3πε δαϊἰδνενις 

πρύτανι κύριε πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων 

ἀγνιᾶν Ρ. 23. 88. 
εὖτε] α. ς. ἱπά., ὡλέη, αν Λατοῦς 

ἱπποσόα θυγάτηρ δέξατ᾽ -“--, εὖτέ μιν 
ἀγγελίαις Εὐρνσθέος ἔντν᾽ ἀνάγκα Ο. 8. 

28. βαρὺ δέ σφιν νεῖκος ᾿Αχιλεὺς ἔμπεσε, --- 

φαεννᾶς υἱὸν εὖτ᾽ ἐνάριξεν ᾿Αόος ἀκμᾷ 
ἔγχεος ζακότοιο Ν. 6. δ2. Ῥ. ς. ἄν ἃ 
50Ὀ)., ὡὐλέπενεν. ἄ. οἱ τερεαϊεὰ οοουτ- 

Σοῆοο, τάκομαι, εὖτ’ ἂν ἴδω ἐτ. 128. 

11. β. οἱ ἱπάεῆηϊίξο ἔπιε ἰπ ξπῃξυζα. 

οἵ ἧ ὥπασε θησαυρὸν δίδυμον μαντοσύνας, 

τόκα μὲν φωνὰν ἀκούειν, --- εὖτ᾽ ἂν δὲ --- 

πατρὶ ἑορτὰν -- κτίσῃ --, τότ’ αὖ 

χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν Ο. 6. 67. 

ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται 

σάος, πολὺς εὖτ᾽ ἂν ἐπιβρίσαις ἕπηται 
Ῥ. 8. 100. τὸν μονοκρήπιδα πάντως ἐν 

φυλακᾷ σχεθέμεν μεγάλᾳ, εὖτ᾽ ἂν --- μόλῃ 
Ρ. 4. 16. 

εὐτειχής] δὰ ὡεϊ!τδιεῖ! τοα]ὶς εὐτειχεῖ 
προθύρῳ Ο. 6. 1. θεοῦ παρ᾽ εὐτειχέα δό- 

μον Ν, 7. 46. παρ᾽ εὐτειχέσιν Κάδμον 
πύλαις 1. 60. 76. 

εὐτερπής] Ἴογοις ἐμῶν δ᾽ ὕμνων ἄεξ᾽ 
εὐτερπὲς ἄνθος ῥτ. Ο. θ. 106. 

14" 



εὐτράπελος 

[εὐτράπελος, ν. Ἰ. Ρ. 1. 92, Ρ, 4. 106. ν. 

οοπὶ. Βύσμοϊογ, ν. ἐντράπε- 
λος.] 

Εὐτρίαινα! δὴ τρῤϊοηαϊά Ινἱάοηί, δρὶτα 
οὗ Ῥοβείάοῃ. βαρύκτυπον εὐτρίαιναν 

(Μοβοῖ. : εὐρντρίαιναν εοἀά.) Ο. 1. 78. 

εὐτὔχέω)] δό Ξμοσσοοίμῖ Διαγόρας --- κλει- 
νᾷ τ’ ἐν ᾿Ισθμῷ τετράκις εὐτυχέων Ο. 7. 81. 
εἴ τις ἀνδρῶν εὐτυχήσαις ἣ σὺν εὐδόξοις 
ἀέθλοις ἣ σθένε; πλούτον κατέχει φρασὶν 
αἰανῆ κόρον 1. 8. 1. 

εὐτῦχ(α) Φμοε65ς5 κεῖνος --- κραίνει σέθεν 
εὐτυχίαν Ο. 8. 81. ἔστι δ᾽ ἐν εὐτυχίᾳ 
πανδοξίας ἄκρον Ν. 1. 10. φιλέων δ᾽ ἂν 
εὐχοίμαν Κρονίδαις ἐπ᾽ Αἰολάδᾳ καὶ γένει 

εὐτυχίαν τετάσθαι ὁμαλὸν χρόνον Παρθ. 
1.18. 

εὐτῦχῶς ἠῇ ξοοὰ “ογίμησ ἐν τίν κ’ 
ἐθέλοι --- εὐτυχῶς ναίειν πατρὶ Σωγένης 

ἀταλὸν ἀμφέπων θυμὸν Ν. 7. 90. 

εὔυδ' ρος, -ον] ττεὴ τοαίεγεά παρὰ δὲ τὰν 
εὔυδρον ἀκτὰν 'Ἱμέρα (ν. 1. ἕνυδρον, 
εὔανδρον) Ῥ. 1. 79. 

εὐφᾶμία)] ῥγαΐξα (Ὑπερβόρεοι) ὧν θα- 
λίαις ἔμπεδον εὐφαμίαις τε μάλιστ᾽ ᾿Απόλ- 

λων χαίρει Ρ. 10. 86. 
ἙΕὔφᾶμος} δ Ατροηδαῖ, βοὴ οἵ Ῥοβεϊάοῃ 

ἃμὰ Ευτορᾶ, Ὀοτ ὉΥ ἴδ6 Ὀδὴκ8 οὗ 

Κερῃΐδβοβ (οἰ. Ηςϑ9., ἔτ. 148 ΚΖ.), ᾿ἱνεὰ αἱ 

Ταϊηασου: ρσοξθηΐῖοσ οἵ 86 Βαϊ αὶ 

(ε΄. Ἡετοά. 4. 160). (βώλαξ) “τόν 

ποτε Τριτωνίδος ἐν προχοαῖς λίμνας θεῷ 

ἀνέρι εἰδομένῳ γαῖαν διδόντι ξείνια πρῴ- 
ραθεν Εὔφαμος καταβαὶς δέξατ᾽" Ρ. 4. 22. 

“εἰ γὰρ οἶκοι νιν (Ξ- βώλακα) βάλε πὰρ 
χϑόνιον ᾿Αἰδα στόμα, Ταίναρον εἰς ἱερὰν 

Εὔφαμος ἐλθών, υἱὸς ἱππάρχου Ποσει- 
δάωνος ἄναξ, τόν ποτε Εὐρώπα Τιτνοῦ 
θυγάτηρ τίκτε Καφισοῦ παρ’ ὄχθαις" 
Ῥ. 4. 44. (ἦλθον 58..) ἕκ τε Πύλον καὶ ἀπ᾿ 

ἄκρας Ταινάρου. τῶν μὲν κλέος ἐσλὸν 
Εὐφάμον τ᾽ ἐκράνθη σόν τε, Περικλύμεν᾽ 

εὑρυβία ΡῬ. 4. 116. τόθι γὰρ γένος Εὐφάμον 

φυτευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο ἱ. 6. ΨΒΟΩ 

186 Ατροπδυῖθ 8]ερὶ τ ἘΠ6 [,δηληΐδῃ 

ΜοτθΏ Ῥ. 4. 236θ. 

218 εὔφρων 

Εὐφάνης} δὴ Αἰξίπεῖδπ, ταδίοσπαι! ρταηά- 
{δῖδος οἱ Τἰπιαβασομοβ. Εὐφάνης ἐθέ- 
λων γεραιὸς προπάτωρ σὸς Ν. 4. 89. 

εὔφορος] ὀγαυεῖν δογηδ Οὐλία παῖς ἔνθα 

νικάσαις δὶς ἔσχεν Θεαῖος εὐφόρων λάϑαν 
πόνων (ν. 1. εὐφρόνων: τῶν εὐφραντικῶν 
Σ. Ν. 10. 34. 

εὐφραίνω) (εὐφραίνοισιν: δοτ. εὔφρᾶνας: 
ἃογ. Ρᾶ39. εὐφράνθη; εὐφρανθεῖσα) «ἃ. 
δοῖ. ἀερ τίνι τῶν πάρος, ὦ μάκαιρα 
Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα θυμὸν 
τεὸν εὔφρανας; 1. 7. 8. ἀελλοπόδων μέν 
τιν᾽ εὐφραίνοισιν ἵππων τιμαὶ καὶ στέ- 
φανοι, τοὺς δ᾽ ἐν πολυχρύσοις θαλάμοις 
βιοτά ἐς. 22]. 1. Ὁ. ρᾳ35., δὲ ἀεΙ ρ με 

εὐφράνθη τε ἰδὼν ἧἦρως θετὸν υἱόν Ο. 9. 

θ2. Ναὶς εὐφρανθεῖσα Πηνειοῦ λέχει Κρέ- 
οἱσ᾽ ἔτικτεν (ἱ. ς. τῇ τοῦ Πηνειοῦ μίξει Σ.) 
Ρ. 9. 16. ς. ἀὑΡ. ἐγαᾷ. Ἰευφραᾳ έν. 

8386. 2. 

εὐφρόνα] "ΐἰγὴέ ἄνευ σέθεν οὐ φάος οὐ 
μέλαιναν δρακέντες εὐφρόναν Ν. 7. 8. 

εὐφροσύνα, ἐυφ' ροσύνα] 70» (Τάντα- 
λοις) εὐφροσύνας ἀλᾶται ἱ. 6. ιναηάενς ἤγονι 

Τλ6 φαϊδ οἵ λαρῥίηεςς Ο. 1. δ8. τὸν μὲν 

ὀξείαισι θύγατρες ἐρήμωσαν πάϑαις εὖ- 

φροσύνας μέρος Ῥ. 8. 98. ᾿Ιάσων --- ξείνι᾽ 
ἁρμόζοντα τεύχων πᾶσαν ἐυφροσύναν 
τάννεν Ῥ. 4. 129. τῶν εὐφροσύνα τε καὶ 

δόξ᾽ ἐπιφλέγει Ρ. 11. 46. ἄριστος εὐφρο- 
σύνα πόνων κεκριμένων ἰατρός Ν. 4. 1. 

ἔστι δὲ καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ μοῖρα 
πρὸς εὐφροσύναν τρέψαι γλυκεῖαν ἦτορ 

ΠΤ, 8. 10. Ῥγὸ ρϑσβ., οπε οἵ ἴῃς Ογδοςβ, ὦ 

πότνι᾽ ᾿Αγλαία φιλησίμολπέ τ᾽ Εὐφρο- 

σύνα, θεῶν κρατίστου παῖδες Ο. 14. 14. 

εὔφρων) (-ων, -ον(α), ονες; -όνων, -ονα. 

ἐύφ'ρονα ἀυῦ. Πα. 6. 179.) ἃ. α. οἵ 
βοάβ, ρναοίοιις, πὰ ἀλλ’ ὦ Κρόνιε 
παῖ 'Ῥέας, --- εὔφρων ἄρουραν ἔτι πα- 
τρίαν σφίσιν κόμισον Ο. 2. 14. θεὸς εὔφρων 
εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς Ο. 4. 12. νιν εὔφρων 

δέξεται Ρ. 9. 73. β. οἱ πιρῆ, μιν 

[εὔφρονος Κάδμοιο (Π: εὐθρόνοις ςοἀά.) 

Ο. 2. 22.) ἔνθα μιν εὔφρονες ἴλαι! σὺν 

καλάμοιο βοᾷ θεὸν δέκονται Ν, ὅ. 88. 
ἐύφίρον)]α λαόν (ἀυἰταπίοτ σοηΐ, ἘτΌ86) 



εὔφνλλος, -ον 

Πα. 6. 179. τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται πρώτα 
θυγάτηρ ὁδοῦ Παρθ. 2. 6Υ. Β. οἱ 
ταΐηκβ, ἀὐπαάϊν, δεπευοΐεηξ Μοῖρ᾽, ἅ τε 

πατρώιον τῶνδ᾽ ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον 

Ο. 2. 80. πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι 

καὶ εὔφρονα μήλοις Ο. 7. θ8. ἐκάλει νύκτας 
τε καὶ πόντον κελεύθους ἄματά τ’ εὔφρονα 
Ῥτ. Ρ. 4. 196. ὁ δὲ λοιπὸς εὔφρων ποτὶ 

χρόνος ἕρποι Ρτ. Ν. 7. θ7. [εὐφρόνων --- 
πόνων (εὐφόρων ν. 3.) Ν. 10. 234.] εὔφρον’ 
ἐς οἶκον Πα. 6. 118. ς. ἴταξ. Ἰεῦφρων 
γαρί Ρ. Οχγ. 1892. ἔτ. 41. ἀἀ. κἀν. 

εὐφρόνως, 1ογζωὶν δάφνᾳ τε χρυ- 
σέᾳ κόμας ἀναδήσαντες εἰλαπινάζοισιν 

εὐφρόνως Ρ. 10. 40. 
εὔφυλλος, “ον]) ἱεαν ἀπ᾽ εὐφύλλονυ Νε- 

μέας (ἐπιδόξον Σ, ς(. φύλλον) 1. 6. 61. 
εὔφωνος, -ον] ἐμηπεζεΐ σὺν εὐφώνοις θα- 

λίαις Ρ. 1. 88. εὐφώνων --- Πιερίδων Ι. 1. 

θ4. 
εὐχά] ῥγαγεν θεὸς εὔρφων εἴη λοιπαῖς 

εὐχαῖς Ο. 4. 18. τοῖσι τέλειον ἐπ᾿ εὐχᾷ 
κωμάσομαί τι παθὼν ἐσλόν Ῥ. 9. 89. 

““νῦν σε, νῦν εὐχαῖς ὑπὸ θεσπεσίαις λίσσο- 

μαι" 1. 6. 4. 
εὔχειρ] ἀπ: οἵἹἩ κακὰ τόνδ᾽ ἀνέρα δαι- 

μονίᾳ γεγάμεν εὔχειρα, δεξιόγνιον οἵ [δα 
ὙΤΈΞΈοσ ἙΡΒαγπηοβίοβ Ὁ. 9. 11]. 

εὔχομαι] (εὔχομαι, -εαι, -εται, -ονται; 

εὐχοίμαν; εὐχόμενον: ἱτῃρί. εὔχοντο: δος. 

εὔξατο; εὔξασθαι.) ἃ. ῥγαὰν ἰο!ονεὰ 

ὮΥ νατίουβ ςοῃϑίσυςξίοῃϑ. α. α5. 

Χάριτες ---, κλῦτ᾽, ἐπεὶ εὔχομαι Ο. 14. δ. 
γὰρ εὔχομαι Δ. 1. 18. ο. σορῃ. 8ες., εἰ 
χρεὼν τοῦθ’ ἁμετέρας ἀπὸ γλώσσας 
κοινὸν εὔξασθαι ἔπος Ῥ. 8. 2. β. ς. 

Δεὲς., ῥγαὰν [07ᾧὉ χρυσὸν εὔχονται, πεδίον 
δ᾽ ἕτεροι ἀπέραντον, ἐγὼ δ᾽ ἀστοῖς ἁδὼν 
καὶ χθονὶ γνῖα καλύψαι (Ὑνδοκετγηδβεὶ: 
καλύψαιμ᾽ εοὐὰ.) Ν, 8, 37. Υ. (. 
(αςς. δ) ἱἐπέ., ῥγαγ, δοβα ἐμαὶ Τυνδα- 

ρίδαις τε φιλοξείνοις ἁδεῖν --- εὔχομαι 

Ο. 8. 2. εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν μοίρᾳ νέμεσιν 

διχόβουλον μὴ θέμεν (Ξς. Δία) Ὁ. 8. 86. 

ἀλλ’ εὔχεται οὐλομέναν νοῦσον διαντλή- 
σαῖς ποτὲ οἶκον ἰδεῖν Ῥ. 4. 298. εὔχομαι νιν 

[Ξ-- Δία) ᾿Ολυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας 
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ἔπι Βάττον γένει Ῥ. ὃ. 124. ὦναξ, ἑκόντι 
δ᾽ εὔχομαι νόῳ κατά τιν᾽ ἁρμονίαν βλέπειν 

(Ξς. σε) Ρ. 8. 67. ἄφωνοί θ’ ὡς ἕκασται 
φίλτατον παρθενικαὶ πόσιν ἣ υἱὸν εὔχοντ᾽, 

ὦ Τελεσίκρατες, ἔμμεν (8ς. σε, ἱ. 6. 86 Ὺ 

νήββοὰ πδὲ γοὺ Ψψεγ) Ῥ, 9. 100. Ζεῦ 

πάτερ, εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι 

σὺν Χαρίτεσσιν Ν. 9. δ4. τοίαισιν ὀργαῖς 
εὔχεται ἀντιάσαις ᾿Αίδαν γῆράς τε δέξα- 
σθαι πολιὸν ὁ Κλεονίκον παῖς Ι. 6. 1δ. Ία 

μὲν γὰρ εὔχομαι( --- )θέλοντι δόμεν( Πα. 
10. ὃ. οἱ. Ν. 8. 81. δ. ἀαξ,, δος. ἃ 
ἱπέ. φιλέων δ’ ἂν εὐχοίμαν Κρονίδαις 

ἐπ᾽ Αἰολάδᾳ καὶ γένει εὐτυχίαν τετάσθαι 

ὁμαλὸν χρόνον Παρθ. 1. 11]. Ὅ. αὐυοιυ 

ο. (αςς. ἃ) ἐπέ. τοὶ δ’ οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι 

οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο Ο. 6. δ8. “ποίαν γαῖαν, 
ὦ ξεῖν’, εὔχεαι πατρίδ᾽ ἔμμεν; Ῥ. 4. 97. 
ἰπΐ. ϑαρρτοξβεά, τὸ μὲν γὰρ πατρόθεν ἐκ 

Διὸς εὔχονται, τὸ δ’ ᾿Αμυντορίδαι μα- 

τρόθεν ᾿Αστυδαμείας (58ς. εἶναι. ἀντὶ τοῦ 
καυχῶνται. Σ.) Ο. 7. 28. Πανελλάδος, ἄν 

τε Δελφῶν ἔθνος εὔξατο λιμοῦ[ Πα. 6. θ4. 

ἐμὲ δ᾽ ἐξαίρετον κάρνκα σοφῶν ἐπέων 
Μοῖσ᾽ ἀνέστασ᾽ ᾿Ελλάδι καλλιχόρῳ εὐχό- 
μενον βρισαρμάτοις[ (5Ξς. Θήβαις) Δ. 2. 26. 

ς. ἴταβ. )ος εὐχομί Ρ. Οχγ. 1192. (τ. 89. 

εὔχορδος, -ον] ὠεΐ! είγεηρ, νπεϊοάίοιις ἀλλ᾽ 
ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύραν Ν. 10. 21. 

εὖχος] υσιπέ (ο ἐγίιρη:}Ἀ), ἐγ ρ. ἀγὼ- 
νιον ἐν δόξᾳ θέμενος εὖχος, ἔργῳ καϑελών 
Ο. 10. 64. εὖχος ἤδη παρὰ Πυθιάδος ἵπποις 

ἑλών, δέδεξαι τόνδε κῶμον ἀνέρων Ρ. δ. 21. 

πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος 
ἀγώνων ἄπο Ν. 6. δ9. 

εὐχωλά] ργάαγέν Ξενοφῶν τελέαις --- 

εὐχωλαῖς ἰανθείς αἱ δε (εἰ νηεηὶ ο δὲς 
Ρναγενς τ. 122, 20. 

εὐώδης] “δεῖ φηιε πρ εὐώδεος ἐξ ἀδύ- 

του Ο. 7. 832. δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει πάσαις 

ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλού- 

τῷ ἴσον Ν. 11]. 41. 
εὐώλενος, -ον] υἱὲλ δεαμέ εἶ ἀγηὶ5 ὁ δὲ 

τὰν εὐώλενον θρέψατο παῖδα Κυράναν 
Ρ.9.17. 

εὐώνυμος, -ον] (-ῳ, “ον; -ων.) ο7) ρφίονίοις 

παριδ, ἀλοποιιγεάὰ (Θήρωνα) εὐωνύμων τε 



εὐῶπις 

πατέρων ἄωτον ὀρθόπολιν Ο. 2. 7. 

γλυκυτάτᾳ γενεᾷ εὐώνυμον κτεάνων κρα- 
τίσταν χάριν πορών ἐ. 6. σοπβϑ: ἰῃ 8 

δοοὰ πᾶπης Ρ. 11. ὅ8. λιπαρᾶν εὐωνύμων 

ἀπ’ ᾿Αθανᾶν Ν. 4. 19. εὐώνυμον ἐς δίκαν 
τρία ἔπεα διαρκέσει ας γεραγάς ἐδεὶν τὶ ρλὶ 
ο α ροοὰ παριὲ Ν. . 48. Αἰακόν --- 

ἐμᾷ μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ πάτρᾳ Ν. 17. 

8ὅ. ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον ἕκατι ποδῶν 
εὐωνύμων δὶς δὴ δνοῖν (ἰ. 6. νικηφόρων. 
Σ.) Ν. 8. 47. ᾿Αρισταγόραν ἀγλααὶ νῖκαι 
πάτραν τ᾽ εὐώνυμον ἐστεφάνωσαν Ν. 1]. 
30. 

εὐῶπις} Μαὶν (ο ἰοοξ προη 

λάνας ἐρατὸν φάος Ο. 10. 74. 

[ἐφάλλομαι: ἐπᾶλτο. (οοὐά.: ἔπαλτο 
Βοβπείδονπ α Σ ἐπάλθη; οἱ. ἀνὰ δ᾽ 

ἔπαλτ᾽ Ο. 13. 73.) Ν' 0. δ0. ν. πάλλω.] 

ἐφάμερος, -ἰος; ἐπάμερος, -ἰος] (ν. Εοτβ5- 
ταδῦ, 1174., Ετᾶηκοει, Ψ ἃ Ἐ, 234 

Δ. δἀϊ. α. ὃν ἀαν καίπερ ἐφαμε- 

ρίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ νύκτας ἄμμε 
πότμος ἄντιν’ ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ 
στάθμαν Ν. 0. 0. 8. ἀδῖν, ἱ. 6. οὗ δὲ 

εὐώπιδος σε- 

ἄαγ, αν ὃγ ἀαν τερπνὸν ἐφάμερον διώ- 
κων Ι. 7. 40. Ῥ. 8.10 38., ογεαίμγα οὗ ἃ 

ἄαγ, »ιογίαίϊ ἑπάμεροι! (5Ξς. εἰσὶν ἄνθρω- 

ποι) Ῥ. 8. 38. ὦ τάλας ἐφάμερε (Ηετπαπῃ: 
ἐφήμερε οοὐά.: ΘΠ 6 ΠῸΒ ΒΡ6818 ἴο ΟἹ γτΡΟ58) 

{τ 167. ὦ πόποι, οἷ᾽ ἀπατᾶται φροντὶς 
ἐπαμερίων τς. 182. 

ἐφάπτω) (δος. ἐφάψαις: πιεὰ, ἐφαπτοίμαν; 
-ομένα: ᾳϊ. ἐφάψεαι: δος. ἐφάψατο, 

-«ἀψασθαι.) ἃ. αοὶ., “ασίοη (ροη) μὴ 
καϑέλοι μιν αἰὼν πότμον ἐφάψαις ὀρφανὸν 

γενεᾶς Ο.8.00.Ὁ Β.τεὰ., α.ς. βεῃ., 
ἰαν λοϊά 7. ὑπέδεκτο δ᾽ ἀργυρόπεζ᾽ 
᾿Αφροδίτα Δάλιον ξεῖνον θεοδμάτων ὀχέων 
ἐφαπτομένα χερὶ κούφᾳ Ρ. 9. 11. πιοῖ., 
οὔτοι χαμαιπετέων λόγων ἐφάψεαι Ο. 9. 
12. οὐκ ἔστι πρόσωθεν θνατὸν ἔτι σκοπιᾶς 

ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν Ν. 9. 47. β. ς. 

ἀδῖ., πιεῖ, φρῥίον οὐδ᾽ ἀκράντοις 

ἐφάψατο ἕπεσι Ο. 1. 86. μαντευμάτων τ’ 

ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναις Ρ. 8. 60. 
ἀλλὰ κελεύθοις ἀπλόαις ζωᾶς ἐφαπτοίμαν 

Ν. 8. 86. 
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ἐφέζομαι)] “ὦ ς. οορῃ. δες. 

ἐφετ᾽ μά] »]., εονηνητανὰς 

ἐφευρίσκω) ἀΐξοουεν 

ἐφευρίσκω 

"Ἑφάρμοστος) οἱ Ορουβ, νἱοῖοτ ἴῃ ΟΙγπ- 

Ρίδῃ νυτσοβεϊίησ, 468 Β.Ο. κωμάζοντι 

φίλοις ᾿Εφαρμόστῳ σὺν ἑταίροις Ο. 9. 4. 

ταὶ δὲ (Ξο. χαρμαὶ) καὶ Νεμέας ᾿Εφαρμόστῳ 

κατὰ κόλπον (86. ἐγένοντο) Ο. 9. 87. 

ἔφεδ'ρος] ἕδος ἐϊτὰ ταοτθοῦ ἰῃ ἃ οοιῃροῖ- 
τίου γνῆο νναὲῖβ ἴο ἐἰρης [86 ΠΏΏΟΣ ἀπ οη 

τῆς οἴμειβ. μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς, 
τραχὺς δὲ παλιγκότοις ἔφεδρος Ν. 4. 96. 

εἶδεν δ’ 
εὔκυκλον ἕδραν, τὰν οὐρανοῦ βασιλῆες 

πόντου τ’ ἐφεζόμενοι δῶρα καὶ κράτος 
ἐξέφαναν (Ηοτνογάοη: τᾶς οοἀά.: 1. ε. 

δἰ ηρ ἵη ἀφεεμιδῖν) Ν. 4. 67. 

ἐφέπω] (ἐφέπεις; -ἐπων: ἱπιρί. ἔφεπε(ν): 

δος. πρὶ. ἐπέσποντο.) ἃ. δεῖ. α. 

ἐηιδγαος τηοῖ., αἰὼν δ᾽ ἔφεπε μόρσιμος Ο. 

. 10. νῦν γε μὰν τὰν Φιλοκτήταο δίκαν 

ἐφέπων ἐστρατεύϑθη ῬΡ. 1. 60. β. 
δέεδγ οπεϑοῖ τυἱέλ, ἀευοίε ομδεῖΓ[ 9. Ζεῦ --- 

ὃς τοῦτ᾽ ἐφέπεις ὄρος Ρ. 1. 830. ὁ δ᾽ 

ἔφεπεν κραταιὸν ἔγχος ἱεἰ δὰ Ῥ, 6. 88. 

συμποσίας ἐφέπων θυμὸν ἐκδόσθαι πρὸς 
ἦβαν πολλάκις Ρ. 4. 294. Ὁ. γοίΐοιυ, ρίυδ 

δηρβονί οἱ δ᾽ ἐπέσποντ᾽ Ρ. 4. 183. 
ς. τας. Ἰεφεπετί Ρ. Οχυ. 2442, ἔτ. 41Α. 2. 

Ἱντι κέλευθον ἐπισπησειῖ Ῥ. Οχγ. 2672, 

{τ-.- 1. 9 δὰ γ4τ. 846. 

ἐφέρπω) εἰεαὶ μΡ οἵ ἔπιε. μὴ θράσσοι χρόνος 

ὄλβον ἐφέρπων Ο. 6. 97. δείκνυσι τερπνῶν 
ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν (35. ἁ 
ψυχά) (τ. 131}. 4. 

κραίνων ἐφετ- 

μὰς Ἡρακλέος Ο. 8. 11. θεῶν δ᾽ ἐφετμαῖς 

, Ἰξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς λέγειν Ῥ. 2. 

21. πῦρ δέ νιν οὐκ ἐόλει παμφαρμάκον 

ξείνας ἐφετμαῖς Ρ. 4. 233. ἐγὼ δ᾽ ὑψίθρονον 
Κλωθὼ κασιγνήτας τε προσεννέπω ἐσ- 
πέσθαι κλνταῖς ἀνδρὸς φίλον Μοίρας 
ἐφετμαῖς (ἐφετμαὶ δ᾽ οὐ κυρίως αἱ εὐχαὶ, 
ἀλλ᾽ αἱ ἐντολαί. Σ.) 1. θ6. 18. Ἥρας 
ἐφετμαῖς ἔτ. 169. 44. 

τέχνᾳ, τάν ποτε 
Παλλὰς ἐφεῦρε θρασειᾶν Γοργόνων οὔλιον 

θρῆνον διαπλέξαισ᾽ ᾿Αθάνα Ρ. 12. 7. πιεὰ., 
ὔμμι --- ὀρθόβουλον μῆτιν ἐφευρομένοις 

Ρ. 4. 262. 



ἐφημοσύνα 

ἐφημοσῦνα) ῥνέεεῥέ ὀρθὰν ἄγεις ἐφη- 
μοσύναν, τά ποτ᾽ ἐν οὔρεσι φαντὶ μεγα- 

λοσθενεῖ Φιλύρας υἱὸν ὀρφανιζομένῳ Πη- 
λείδᾳ παραινεῖν Ῥ. 6. 20. 

ἐφίζω)] τε προ ς. ἀαῖ. “Ὥρα πότ- 
νια --- ἅ τε παρθενηίοις παίδων τ᾽ ἐφίζοισα 
γλεφάροις Ν. 8. 2. 

ἐφΐημι) δίδ νῦν δ᾽ ἐφίητι (τὸ) τὠρ- 
γείου φυλάξαι ῥῆμ᾽ (βΞς. ἁ Μοῖσα) 1. 2. 9. 

ἐφικνέομαι] οονιδ ο ο. οο. πάντ᾽ ἔχεις, 
εἶ σε τούτων μοῖρ᾽ ἐφίκοιτο καλῶν 1. δ. 1. 

ἐφοράω] (ςί. ἐπόπτας.) ἃ. ωαϊεὴ οὐεν 
καὶ Κορίνθου δειράδ᾽ ἐποψόμενος δαιτι- 
κλυτάν (8ς. Ποσειδάν) Ο. 8. δ2. Ρ. 

ἐεπὰ ἔνθα τεκοῖσ᾽ εὐδαίμον᾽ ἐπόψατο 

γένναν ἔτ. 832ἀ. 10. 
ἐφορμάομαι) γερὴ ὠροη ἐφορμαθεὶς δ᾽ 

ἄρ᾽ ἄκοντι θοῷ ἤλασε Λνγκέος ἐν πλευ- 

ραῖσι χαλκόν Ν. 10. 698. 
Ἔφϑρα) οδρίϊτα! εἰν οἱ Μοϊοββία ἐπ Ἐρίτγοβ. 

ὁ δ’ ἀποπλέων (5ς.. Νεοπτόλεμος) Σκύρον 

μὲν ἅμαρτε, πλαγχθέντες δ᾽ εἷς ᾿Εφύραν 

ἵκοντο Ν. 17. 837. 
"Ἐφυῦύραῖοι) ρῬεορῖς οὗ ἘΡΆγτα, Ἰαΐξος ταη- 

ποῦ πῃ Ὑβεβϑαν. ᾿Εφυραίων ὄπ᾽ ἀμφὶ 
Πηνειὸν γλυκεῖαν προχεόντων ἐμὰν Ρ, 10. 

δ. 
Ἐχεκράτης] 50η οἱ Ῥγίβδηρεῖοβ οἱ Οτοβο- 

τῆοποβ; οἰ. Ῥὶαΐ., νἱῖϊα Ῥεῖορ., 2860. 

7 Εχεκίρά)τει παιδὶ Πυθαγγέλω[ (ϑυρΡ. 
Β]45858.) δὲς. 3384. 6. [᾿Εχε]κράτει (ΒΡ. 

Β|455) ϑέσ. 338. 19, 

Ἔχεμος) οἵ Τερεα, ἔἰγϑὲ νἱοἴοτ πὶ τοβεϊοσ 
αἵ ΟἸγπιρὶα ὁ δὲ πάλᾳ κυδαίνων "Ἔχεμος 
Τεγέαν Ο. 10. 66. 

ἐχέτας] ᾽"4η οΥἩἉ τμδείαποθ Εκ. Μαξ. 9. ν. 
ἐχέτας᾽ ὁ πλούσιος ὡς Πίνδαρος ἐτ. 804. 

ἔχθιστος] 5Ξυρετὶ. οἱ ἐχθρός, λα ἐν 
τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γνίοις νόστον 

ἔχθιστον Ο. 8, θ9. ἐχθίστοισι --- ψεύδεσιν 
Ῥ, 4. 99. τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον 

ἀμπλάκιον καλύψαι τ᾽ ἀμάχανον ἀλλο- 
τρίαισι γλώσσαις Ῥ. 11. 20. 

ἔχθος} λαίϊνεὰ ᾿Αρχίλοχον βαρυλόγοις 
ἔχθεσιν πιαινόμενον Ρ. 3. δΌ. 

ὄχθρα] μμά  «“"ε τις ἔχθρα πέλει ὁμογό- 

νοῖς᾽᾿ Ρ, 4. 146. 

21 ἔχω 

ἐχθρός] (-ός, -όν, -ὥν, -οἷσι; -«ἀ, -ᾷ, -άν; -ἁ 
8οο.: -ότατον τ). 8ςς.) 

1. δάϊ. ἃ. αοῖ., λοκέξε τις ἐχθρᾷ 

λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ Ο. 2. ὅ9. στάσιν --- 

ἐχθρὰν κουροτρόφον ἔτ. 109. 4. ς. βεη., 

ἐπεὶ ὕβριος ἐχθρὰν ὁδὸν εὐθυπορεῖ 

(λοφίτϊς ἰο ἀγγοραπεε: οἴ. φίλον Ῥ. 8. δ) 

Ο.7.90θ. 5.» ᾶ35., λαίεά, δαίείε! ἐπεὶ 
τό γε λοιδορῆσαι θεοὺς ἐχθρὰ σοφία Ο. 9. 
38. ἐχθρὰ Φάλαριν κατέχει παντᾷ φάτις 
Ρ. 1. 96. καί τινα σὺν πλαγίῳ ἀνδρῶν 

κόρῳ στείχοντα τὸν ἐχθρότατον φᾶσέ νιν 
δώσειν μόρῳ (Βοεοκη: μόρον οοἀά.: τῷ 

ἐχθροτάτῳ «--- μόρῳ Βεςοκ) Ν. 1. 66. 

ἐχθρὰ δ᾽ ἄρα πάρφασις ἦν καὶ πάλαι 
Ν. 8. 82. ἐχθρὰν ἔριν οὐ παλίγγλωσσον 

Παρθ. 2. θ8. 
2. 58008., 306, αἀυένδανν ποτὶ δ’ ἐχθρὸν 

ἅτ’ ἐχθρὸς ἐὼν λύκοιο δίκαν ὑποθεύσομαι 
Ῥ. ἃ. 81. κατὰ λαύρας δ᾽ ἐχθρῶν ἀπάοροι 

πτώσσοντι Ῥ. 8. 86. κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν 
ἐχθρὸν παντὶ θυμῷ σύν τε δίκᾳ καλὰ 
ῥέζοντ᾽ ἔννεπεν Ῥ. 9. 96. χρὴ δὲ πᾶν 
ἔρδοντ᾽ ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν 1. 4. 48. εἰ 

δέ τις ἀρκέων φίλοις ἔχθροῖσι τραχὺς 
ὑπαντιάζει Πα. 2. 832. )ς ἐχθρῶν ὁμιλήσειε[ 

Πα. 180. 1. 

3. τ. Ρ]. ἀος., ῥζγὸ δᾶν. [ὁ δ᾽] ἐχθρὰ 

νοήσαις ἤδη φθόνος οἴχεται ωὐτ δοείϊδ 

ἡπίεη! Πα. ὃ. δ4. 

᾽Εχίων] 3οῃ οὐ Ηογτηεβ, δῇ Ατβοηδυξ, πέμψε 
δ᾽ Ἑρμᾶς χρυσόραπις διδύμους υἱοὺς ἐπ᾿ 

ἄτρυτον πόνον, τὸν μὲν ᾿Εχίονα, κεχλά- 
δοντας ἦβᾳ, τὸν δ᾽ "Ἔρυτον Ρ. 4. 179. 

ἔχω] (ἔχω, -εἰς, -εἰ, -ομεν, -οντι; ἔχω, -Ὦ; 
ἔχων, -οντ(α), -οντες; -οἱσα, -οἱσας; 

ἔχειν: ἱπιρί. εἶχε, ἔχε(ν), ἔχον: 1υϊ. (ἕξω 
ςοὐά.]), σχήσει οοἀά,, ἕξει; σχήσοι: δος. 
ἐἔσχε(ν), ἔσχετίε), ἔσχον; ἔσχεθε, σχέθον; 

σχέθοι; σχεθών; σχεῖν, σχεθέμεν: πιοά. 
ἱπιρέ. εἴχετί(ο) : δοτ. ρύο ρᾶ588. σχόμεναι.) 

λαυε, λοϊά. 

1. ροπογαῖν, ἃ. δαυε, βοσδέςς, δαυς ἵπ 

πεορίηξ (Πέλοψ) τύμβον ἀμφίπολον 

ἔχων Ο. 1. 98. ὅθεν σπέρματος ἔχοντα 
ῥίζαν πρέπει τὸν Αἰνησιδάμον (Ατίβϑεδτ- 

οἤα8: ἔχοντι ςοἀά.) Ο. 2. 460. εἰ δέ μιν 
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(Ξ- ὄλβον) ἔχων τις οἶδεν τὸ μέλλον Ο. 2. 

δθ. 'Ρέας ὑπέρτατον ἐχοίσας θρόνον Ο. 2. 

11. καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ᾽ 

ἀνέβαν φλογὸς οὔ Ο. 7. 48. ἀπάτερθε δ᾽ 
ἔχον διὰ γαῖαν τρίχα δασσάμενοι πατρω- 
ίαν ἀστέων μοίρας Ο. 7. 74. τὺ δὲ σάφα νιν 

ἔχεις ἐλευθέρᾳ φρενὶ πεπαρεῖν Ρ. 2. δῖ. 

λέγονται μὰν βροτῶν ὄλβον ὑπέρτατον οἵ 

σχεῖν Ρ. 8. 89. μακάριος, ὃς ἔχεις καὶ πεδὰ 

μέγαν κάματον λόγων φερτάτων μναμήϊ᾽ 
Ῥ. δ. 406. Ἡσυχία --- βουλᾶν τε καὶ 
πολέμων ἔχοισα κλαῖδας ὑπερτάτας Ρ. 8. 4. 

Μεγάροις δ᾽ ἔχεις γέρας Ρ. 8. 78. οὐκ 
ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατα- 
κρύψαις ἔχειν Ν. 1. 81. ἐν τεμένεσσι δόμον 
ἔχει τεοῖς Ν, 7. 94. παίδων δὲ παῖδες 

ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν Ν. 7. 100. εἰ δέ 
τις ὄλβον ἔχων μορφᾷ παραμεύσεται 

ἄλλους Ν. 11. 18. πάντ᾽ ἔχεις, εἴ σε τούτων 

μοῖρ᾽ ἐφίκοιτο καλῶν ᾿. δ. 14. πολλὰ μὲν 
ἀρτιετὴς γλῶσσά μοι τοξεύματ᾽ ἔχει 

περὶ κείνων κελαδέσαι 1. δ. 47. “μέγαν 
ἄλλοθι κλᾶρον ἔχω; Πα. 4. 48. ὁ δὲ 
μηδὲν ἔχων ὑπὸ σιγᾷ μελαίνᾳ κάρα κέ- 

κρυπται Παρθ. 1. 9. ἃ8 ερεχερ. ἱπέ., 
ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν γάμον Πισάτα παρὰ 

πατρὸς εὔδοξον ᾿Ιπποδάμειαν σχεθέμεν 

Ο. 1. 71. καὶ τὸ λοιπὸν ὁμοῖα, Κρονίδαι 

μάκαρες, διδοῖτ᾽ ἐπ᾽ ἔργοισιν ἀμφί τε 

βουλαῖς ἔχειν Ρ. δ. 120. ἀλλά νιν εὑροῖσ᾽ 
ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, ὠνύμασεν κεφαλᾷν 

πολλᾶν νόμον Ῥ. 12. 82. Ὁ. λΛοϊά 
(ἢ οὔ ςεβ ρτὶρ) ἔμπα, καϊπερ ἔχει 

βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν᾽ 
ἐπιβουλίᾳ Ν. 4. 86. σχεθών νιν ἐπὶ 

δεξιὰ χειρὸς (ΕἸπιϑῖεγ: σχέθων εοἀάὰ.: 
ἐνδεξιωσάμενος πατέρα ἱπίογρτ. 8.8τγ.) 

Ρ. 6. 19. ς. δρῥονί ἂν δ᾽ ἐπικράνοις 
σχέθον πέτραν ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες 
(τ. 33. 1. 
2. 4. γνιΐε οὐὲν ὦ Κρόνον παῖ, ὃς 

Αἴτναν ἔχεις Ο. 4. 6. 'Ερμᾶν --- ὃς ἀγῶνας 
ἔχει μοιράν τ’ ἀέθλων Ο. 6. 79. ἔχει τέ μιν 

ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ Ο. 7. 

10. ἀτὰρ Αἴας Σαλαμῖν’ ἔχει πατρῴαν 

Ν. 4. 48. Ὀ. ἀωεὶ! ἐπ πόλιν ἔχοντι 

τὰν χαλκοχάρμαι ξένοι Ῥ. δ. 82. “ποίας 
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δ᾽ ἀποσπασθεῖσα φύτλας ὀρέων κευϑμῶ- 

νας ἔχει! σκιοέντων ;" Ρ. 9. 84. 

3. ἃ. εοπίαΐη, ῥγέϑεένυς τό σφ᾽ ἔχει 
κυπαρίσσινον μέλαθρον Ῥ. ὅ. 89. Ρ. 
ἐηοἰά ἐσθὰς δ᾽ ἀμφοτέρα μιν ἔχεν Ρ, 4. 
79. Ο. τὸ φέρω, δέαγ οὗ ἃ ρῥτγερηδηΐξ 

νοΐἤδῃ. ἔχεν δὲ σπέρμα μέγιστον ἄλοχος 
Ο. 9. 61. 

4. -- κατέχω. ἃ. γεοίγαϊη, οὐσολ τὸν 

μονοκρήπιδα πάντως ἐν φυλακᾷ σχεθέμεν 
μεγάλᾳ Ρ. 4. δ. τὸ πεπρωμένον οὐ πῦρ 
οὐ σιδάρεον σχήσει τεῖχος (ἔσχε «ςοπηὶ. 
ΘοὨγ.) ἐσ, 282. Ὁ. λοϊᾷ δαολ, ῥνευεηΐ ο. 

ἐπί. ἐλπίδες δ᾽ ὀκνηρότεραι γονέων 

παιδὸς βίαν ἔσχον ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι 
καὶ ᾿Ολυμπίᾳ ἀέθλων Ν. 11. 28. ς. 
ῥγευεηΐ ς. Ῥατί. ἦλθ᾽ ἀνὴρ τὰν πυρο- 

φόρον Λιβύαν, κρανίοις ὄφρα ξένων ναὸν 
Ποσειδάωνος ἐρέφοντα σχέθοι 1. 4. δ4. 

8. τξξΞ, παρέχω. ἃ. ῥγουϊάς ἐν Μεγά- 
ροισίν τ’ οὐχ ἕτερον λιθίνα ψᾶφος ἔχει 

λόγον Ο. 7. 81. ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώ- 
πῶὼν βραχὺ μέτρον ἔχει Ρ. 4. 286. ὁ δὲ 
καιρὸς ὁμοίως παντὸς ἔχει κορυφάν Ρ. 9. 

79. ἴστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν 
ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ 
μομφὰν ἔχει παίδεσσιν ᾿ΕἙλλάνων (ν. 

μομφά; οἵ. ἔτ, 859) 1. 4. 86. Ῥ. ἀεερ ς. 

ἀυρὶ. ἀες., ῥγ. 8δά)., βἰπιηι. Μοῖρ᾽, ἅ τε 

πατρώιον τῶνδ᾽ ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον 
Ο. 2. 806. ὃν πατὴρ ἔχει μέγας ἑτοῖμον 

αὐτῷ πάρεδρον Ο. 2. 706. οὐδ᾽ ᾿Αἰδας 
ἀκινήταν ἔχε ῥάβδον Ο. 9. 338. καλὰ 

γινώσκοντ᾽ ἐκτὸς ἔχειν πόδα Ῥ. 4. 289. 
εἴ. ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον 

πόδ᾽ ἔχων Σωστράτον νἷός Ο. ὃ. 8. ἔχει 

συγγενὴς ὀφθαλμὸς αἰδοιότατον γέρας 

τεᾷ τοῦτο μειγνύμενον φρενί (λεερς λὲς 
ας ἃ γευενεά βοπομν ν. ὀφθαλμός) Ῥ, ὅ. 

117. ἐπ τπηοβὶβ, ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων 
ἔχειν ψυχάν (ν. ἀπέχω) Ο. 3. 69. 

6. ἃ. οἱ ποη ρηγϑβίοαὶ ἐπϊπρ8, ἀαυε, δη70} 

ὁ νικῶν -- ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν Ο. 1. 98. 

θεὸς --- τεαῖσι μήδεται ἔχων τοῦτο κἄδος, 
“έέρων, μερίμναισιν Ο. 1. 107. δόξαν ἔχω 
τιν’ ἐπὶ γλώσσᾳ λιγυρᾶς ἀκόνας Ο. 6. 82. 

Πυθοῖ τ᾽ ἔχει σταδίου τιμὰν Ο. 13. 87. 
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Χίρωνα --- νόον ἔχοντ᾽ ἀνδρῶν φίλον 
Ῥ. 8. δ. ἐλπίδ᾽ ἔχω κλέος εὑρέσθαι κεν 
Ῥ. 8. 111. τελέαν δ᾽ ἔχει δόξαν ἀπ᾽ ἀρχᾶς 
Ρ. 8. 24. πέταται ὑποπτέροις ἀνορέαις, 
ἔχων κρέσσονα πλούτον μέριμναν Ρ. 8. 91. 
“μόχθου καθύπερθε νεᾶνις ἦτορ ἔχοισα᾽" 
Ρ. 9. 82. τῶν δ᾽ ἕκαστος ὀρούει, τυχών 
κεν ἀρπαλέαν σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ 

ποδός Ῥ. 10. 62. ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν 

ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν παλαιτέροισι, 
μέρος ἕκαστον οἷον ἔχομεν βρότεον ἔθνος 

Ν. 8. 18. ἔχω γονάτων ὁρμὰν ἐλαφράν 
(ὈγΣ. : ἔξω ςοἀά.) Ν. δ. 20. ἕπομαι δὲ καὶ 

αὐτὸς ἔχων μελέταν Ν. 6. δ4. τυφλὸν δ᾽ 

ἔχει ἦτορ ὄμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος Ν. 7. 

28. κτεάνων ψυχὰς ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες 
Ν. 9. 32. βραχύ μοι στόμα πάντ᾽ ἀναγή- 
σασθ᾽ ὅσων ᾿Αργεῖον ἔχει τέμενος μοῖραν 

ἐσλῶν Ν. 10. 19. βραχὺ μέτρον ἔχων ὕμνος 
1.1.62. ὅστις ἐὼν καλὸς εἶχεν ᾿Αφροδίτας -- 

ὁπώραν Ι. 2. 4. ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας 

᾿Ιἰόλαος γέρας ἔχει 1. ὅδ. 88. τί ἕλπεαι 
σοφίαν ἔμμεν, ἂν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ 

ἀνδρὸς ἴσχει; (απ οςοὰ. διοθαοὶ: ἰσχύει 
σς]}]. ; ἔχειν (]σπ). Α1]6χ.) ἴσ. 61. ὃ. δπὰ 80, 

ἔχει θαλίας καὶ πόλις λοίάς, εεἰεδγαίες 

Ο. 17. 93. ». -- πάσχω, δλαῦνε, δὲ 5:ὃ- 

τε ἰο ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον βίον τοῦτον 

ἐμπεδόμοχθον Ο. 1. ὅ9ϑ. ἅλιον ἔχοντες, 
ἀπονέστερον ἐσλοὶ δέκονται βίοτον Ο. 2. 
62. ἅτε γὰρ ἐννάλιον πόνον ἐχοίσας βαθὺ 
σκενᾶς ἑτέρας, ἀβάπτιστος εἶμι (ν. 1. 

ὀχοίσας) Ῥ. 2. 79. ἔσχε τοι ταύταν μεγά- 

λαν ἀνάταν καλλιπέπλου λῆμα Κορωνίδος 

Ῥ. 8. 24. χαρίεντα δ᾽ ἕξει πόνον χώρας 

ἄγαλμα (ὃ ὶ. ς. ὕμνος) Ν. 8. 12. πεῖραν 

ἔχοντες οἴκαδε κλυτοκάρπων οὐ νέοντ᾽ 

ἄνευ στεφάνων Ν. 4. 70. ταὶ μεγάλαι γὰρ 
ἀλκαὶ σκότον πολὺν ὕμνων ἔχοντι δεόμε- 

ναι Ν. 7. 18. κόρον δ᾽ ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ 
τέρπν᾽ ἄνθε᾽ ᾿Αφροδίσια Ν. 7. δ3. ἔνθ᾽ 
ἄριστοι ἔσχον πολέμοιο νεῖκος 1. 7. 86. 

ἐπαγορίαν ἔχει (ἐπίμωμός ἐστι ἱπέογρτ. 

Ἠσϑυοῖ.) }έτ. 369. 

7. βοδϑδέςς, δυαγ τῶν νιν γλυκὺς ἵμερος 

ἔσχεν Ο. 8. 88. ἔρως γὰρ ἔχεν (5ς. αὐτούς: 
ἔσχεν οοἁ., οοττ, Ετ. ϑομπια) 1. 8. 29. 
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πιρά. δοζ. ρτὸ ρᾶ85., δείματι σχόμεναι 
φύγον (5Ξς. ἀμφίπολοι) Πα. 20. 17. 

8. λαυε ἱπ νιἱπά, ἔποῖυ εἴ τιν᾽ ἔχει 
λόγον ἀνθρώπων πέρι Ο. 8. 4. εἰ δὲ νόῳ 
τις ἔχει θνατῶν ἀλαθείας ὁδόν Ῥ. 8. 108. 
ὃς δὲ διδάκτ᾽ ἔχει, ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ᾽ 
ἄλλα πνέων οὔ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί 

Ν. 8. 41. λεγόμενον δὲ τοῦτο προτέρων 
ἔπος ἔχω Ν. 8. 63. 
9. αεφμίγε, (εἰ οπεέσει  (ἀοτ. ΟὨΪγ, Ὀυξ ν. 

Ῥ. 2. 80.) Πισάτα παρὰ πατρὸς 

εὔδοξον ἱΙπποδάμειαν σχεθέμεν Ο. 1. 171. 

ἱερὸν ἔσχον οἴκημα ποταμοῦ Ο. 3. 9. 

Ἄργει τ᾽ ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν Ο. 9. 88. 

ἔσχον δ᾽ ᾿Αμύκλας ὄλβιοι Πινδόθεν ὀρνύ- 
μενοι ῬΡ' 1. 60δ. (ἐξαίρετον ἔχε μόχθον 

(ΤΙ. Μαρ.: ἔσχε οοὐά.: ἕλε ΜοΞβ.Ἀ) Ρ. 2. 

80.1 (᾿Αρκεσίλαν) ἔχοντα Πυθωνόθεν τὸ 

καλλίνικον λυτήριον δαπανᾶν μέλος χαρίεν 

Ρ. δ. 106. σὺν δ᾽ ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖ- 

ναι ποδῶν, ἄντινα σχήσοι τις ἡρώων 
(σχήσει ν. 1.) Ῥ. 9. 116. ᾿Ολυμπίᾳ τ’ 
ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα 
σὺν ἵπποις Ῥ. 11. 48. Οὐλία παῖς ἔνθα 

νικάσαις δὶς ἔσχεν Θεαῖος εὐφόρων λάθϑαν 

πόνων Ν. 10. 24. ὕπατον δ᾽ ἔσχεν Πίσα 

Ἡρακλέος τεθμόν Ν. 10. 82, μακρὰ 

δισκήσαις ἀκοντίσσαιμι τοσοῦθ᾽, ὅσον 

ὀργὰν Ζεινοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυ- 
κεῖαν ἔσχεν 1. 2. 37. ἐρικυδέα τ’ ἔσχον 

Δᾶλον Πα. ὅ. 839. Μοῖσαι, --- τοῦτον 

ἔσχετίε τεθ)μόν Πα. 6. δ7. 

10. δὲ αδἷε ς. ἰαί, ἔχω καλά τε φράσαι 

Ο. 18. 11. τὺ δὲ σάφα νιν ἔχεις ἐλευθέρᾳ 

φρενὶ πεπαρεῖν Ρ. 2. δῖ. οὐκ ἔχω εἰπεῖν 

τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον ὥρεξε 

Ν. 7. δ6, ς(.1. δ. 47. 

11. ἰπίγαπϑ., ἃ. ο. δάν., (αγε ἠὺ δ’ 

ἔχοντες σοφοὶ καὶ πολίταις ἔδοξαν ἔμμεν 
(Ηεγπιαππ: εὖ δ(ὲ) ἔχοντες οοἀάὰ.: εὖ δὲ 
τυχόντες ΒοςΟΚὨ) Ο. 8.16. ΡῈ  νίτπουῖ 

ϑᾶν,, ἀξερ, ('α 70 ἥμερον ὄφρα κατ’ οἶκον 

ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλατὸς ἔχῃ Ὁ. 

1. 22. ν. Ε. Ἐσδοηκεὶ, οσδος, 279, 8. 

12. πιοά., ο. φοι., ἃ. εἰϊτρ Ιο, δὲ δεϊά ὃν 

δράκοντος δ᾽ εἴχετο λαβροτατᾶν γενύων 
(Ξς. δέρμα λαμπρόν) Ρ. 1. 244. Ἐ. πιοῖ., 
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ἰαν λοϊά οἵ, Ξε, οπεςοῖ ΙῸ εἴχετ᾽ ἔργου ἕψω] δοϊϊ!. ἃ. γεβίηε ὁ χρυσὸς ἑψό- 
(3ς. ᾿Ιάσων) Ρ. 4. 2333. μενος αὐγὰς ἔδειξεν ἁπάσας Ν. 4. 82. 
13. ἴταρ. εἶχε Πα. 0. ἃ. 8. Ἰσχήσει ΡΒ. τὰςξ,., δοίϊ αἰυαγν, δγοοὰ οΥνξῦ τά κέ 
πολι Πα. 21. 17. τί κέ τις ἐσχί Δ. 4}. 11]. 
Ἰν Ἰων ἔχον( λέγ. 346. 12. 

ζάθεος] (-ῳ, -ων, «οἷς; -ας, -ᾳ, -αν; -ον δος.) 
δαςγεά, πιρηίπομς (-- πλήρης θεῶν) ζα- 

θέων ἱερῶν ἐπώνυμε πάτερ (3.. “έρων) 
ἔτ, 106. ἃ. ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ (ἰ. ο. 

δὲ τς Βοῖρμῖο ΤἈθοχοηΐα) Πα. θ. ὅ. 68ρΡ. 

οὐ ρίαςςβ, ζαϑέοις ἐπὶ κρημνοῖς ᾿Αλφεοῦ 
Ο. 38. 22. Διὸς ἄλκιμος υἱὸς σταθμᾶτο 

ζάθεον ἄλσος δὲ Οἰγηιρία Ο. 10. 48. 

ζαθέᾳ Πύλῳ Ρ.5. 70. προγόνων ἐνκτήμονα 

ζαθέαν ἄγνιαν (οἵ. ν. 98, ἐν τεμένεσσι δό- 

μον ἔχει τεοῖς) Ν. 7. 92. ᾿Ισθμῷ τε ζαθέᾳ 

Ι. 1. 82. πέραν ᾿ΑΓ[θόω] Παιόνων αἰχμα- 

τᾶν --- Ἰζαθέας τροφοῦ Πα. 2. 68. Ἰάλκὰν 

᾿Αχελωίου κρανίον τοῦτο ζαθέ[ον] (δι Ρ. 
510}}} Πα. 21. 10. μνάσϑηθ᾽ ὅτι τοι 

ζαθέας Πάρου ἐν γνάλοις ἔσσατο ἄνακτι 

βωμὸν τ. 1404. 602 (86). 

ζάκοτος] νγαρίηις ἔγχεος ζακότοιο Ν. 6. 68. 
ἣ νότιον θέρος ὕδατι ζακότῳ ῥέον Πα. 9. 18. 

ζἄλα] οἰονηι, ταδῖ., ἐγίδιμαίίον οἱ δ’ 
ἀνιαραῖς ἀντικύρσαντες ζάλαις Ο. 12. 12. 

ζᾶλωτός) ἐπυϊξ θῆκέ νιν ζαλωτὸν ὁμό- 

φρονος εὐνᾶς Ο. 7. 6. 
ζἄμενής} α. ἱπερίνεὰ ε8ρ. οὐ ἐμοβὸ νΒ 

Ῥτορῃεῖς κἰξίβ. Αἰήτα ζαμενὴς 

παῖς Μοάεοδ Ρ. 4. 10. Κέντανρος ζαμενής 

Ρ. 9. 38. ἀνεψιὸς ζαμενὴς ᾿Ελένοιο Μέμνων 

Ν. 8. 68. ὁ ζαμενὴς δ᾽ ὁ χοροιτύπος --- 
Σιληνός (ν. Αοϊαπ,, Ν. Ἡ. 8. 18.) ὅτ. 16δθ. 

Β. οἰγοηξ, ἥεγος οἱ {πίηρ5. εἰ δ᾽ ἔτι 

ζαμενεῖ Τιμόκριτος ἁλίῳ σὸς πατὴρ ἐθάλ- 

πετὸ Ν. 4. 18. ναόν" τὸν μὲν Ὑπερβορ[ἔ- 
οἷς) ἄνεμος ζαμενὴς ἔμειξί Πα. 8. 64. 

τόλμα τέ μιν ζαμενὴς καὶ σύνεσις πρό- 

σκοπὸς ἐσάωσεν ἔτ. 2381. ς. ἔταρ. Ἱπικ- 

ρο[τά)ταν κλάγεν ἀγγε[λία]ν ζαμενεί --- 

7τυρανν[ ἔτ. 169. 86. 

τις ἀνώνυμον γῆρας --- ἕψοι μάταν; Ο. 

1. 88. 

Ζἐᾶθος] οἱ Τβοῦοβ, βοη οὗ Ζουβ ὈγῪ Απίΐορο, 

ὑγοίμοσ οὗ Απιρῃίοῃ. ἸΚάδμον στρα- 

τὸν καὶ Ζεάθον πόλιν Πα. 9. 44. 

ζεύγλα] γολε ςἰγαρ ζεύγλᾳ πέλασσεν 
μοῦνος (56. βοῦς) Ρ. 4. 327. 

ζεύγνυμι) (ἔυς. ζεύξω: δοτ. ἔζευξεν; ζεῦξον; 
ζεύξαισ(α); ζεῦξαι: ρ455. δοτ. ζευχθέντες, 

ζευχθεῖσα; ζυγέντες, ζυγέν, ζυγένθ᾽ ςοηί. 

Ὠοτη. ἢ.) ἃ. δἱπὰ 7α5ί, Ξεοιενα ἴυγγα 

τετράκναμον --- ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ 
(5.. Μήδεια) Ρ. 4. 215. ἴῃ {πις515, χαίταισι 

μὲν ζευχθέντες ἔπι στέφανοι Ο. 8. 6. πιοί., 

εἴργει δὲ πότμῳ ζυγένθ᾽ ἕτερον ἕτερα 
(Ετ. ϑοβπιίά : ζυγόν 8’. οοἀά.) Ν. 7. 6. 

ἀμφοτερᾶν τοι χαρίτων σὺν θεοῖς ζεύξω 
τέλος καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χο- 

ρεύων --- καὶ τὰν ἁλιερκέα ᾿Ισθμοῦ δειράδ᾽ 

1 «μαϊ! φερνε απ ἐχεομέοη οὐ δοιδ φοηβς 

1. 1. 6. ἀμνάμονες δὲ βροτοί, ὅ τι μὴ 

σοφίας ἄωτον ἄκρον κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖ- 
σιν ἐξίκηται ζυγέν 1. 7. 19. Ἰζευχθεῖσα 

προβώμ[ιο Πα. 10. 20. Ῥ. δλαγηέδς, 
γολερ Ὦἧ πόλλ᾽ ἀμφὶ κρουνοῖς Πάγα- 

σὸν ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν Ο. 18. 64. 

“Ἄρτεμις οἰοπόλας ζεύξαισ᾽ ἐν ὀργαῖς 

Βακχίαις φῦλον λεόντων[ Δ. 2. 20. οὗ 186 
οδαγίοξ οὗ βοηρβ, ὦ Φίντις, ἀλλὰ ζεῦξον 

ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων ᾧ τάχος Ο. 6. 22. 

Θώρακος ὅσπερ ἐμὰν ποιπνύων χάριν 
τόδ᾽ ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων Ρ. 10. θ8. 

ἅρμα δ᾽ ὀτρύνει Χρομίου Νεμέα τ᾽ ἔργμασιν 
νικαφόροις ἐγκώμιον ζεῦξαι μέλος Ν. 1. 7. 
ς. ἔταξ. 7ποιῖ ζυγέντες ἐρατᾷ δόμον( Δ. 1. 
8. Ἰζευξαῖ Παρθ. 2. 76. 

Ζευξίππα] ν. Πτώϊος. ἔτ. 81. 

Ζεύς} (Ζεύς, ΔΙός, Δί, [Διί ςοἀά.1, Δία, 
Ζεῦ; Ζηνός, Ζηνί, Ζῆνα.) 



Ζεύς 

1. φαμθδὶορῖοδὶ τοδὶ οηβ 05. 80 οὗ 

Κτοποβ, Κρονίδα --- βαρυγδούπον Διός 

Ο. 8. 44. “Κρονίων Ζεὺς πατὴρ᾽" Ρ. 4. 23. 

Κρονίδαο Ζηνὸς υἱοί Ῥ. 4. 1711. πὰρ Δὶ 
Κρονίδᾳ Ν. 1. 72. Κρονίδᾳ τε Δὶ Ν. 4. 9. 
σπονδοφόροι Κρονίδα Ζηνὸς ᾿Αλεῖοι 1. 2. 

24, ἸΚρονίων Ζεὺς ῥέτ. 8844. 10, οἵ. Ο. 2. 

12. Βυϑῦαπά οἱ Ηετγα, Ἥρας --- τὰν 

Διὸς εὐναὶ λάχον Ρ. 2. 27. Διὸς ἄκοιτιν 

ῬΡ. ὃ. 84. ο(. Ν. 7. 90. Βυβραπὰ οὗ 

Ὑποῦβ, Θέμιν --- ἄλοχον Διὸς τ. 80. δ. ς(. 
{τ 81. Βοὴ οὗ Εδεα ν. Ὁ. 2. 12. 

ὑσοῖμεσ οἱ ἨἌεβϑῆα δηὰ Ἡδσα, ᾿Ἑστία, 
Ζηνὸς ὑψίστου κασιγνήτα καὶ ὁμοθρόνου 

Ἥρας Ν. 11. 2. Ἰονοῦ οὗ Αἰρίηα, 
Αἴγινα, τεῶν Διός τ’ ἐκγόνων Ν. 7. δ0. 
Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον Ν. 8. θ. Ζηνί τε 
ἄδον βασιλέι (Ξς. Αἴγινα καὶ Θήβα) 1. 8. 

18. Ἰονεγσ οὗ ΑΙκπιεπε, Ῥ. 4. 17]. 

τέκε οἱ καὶ Ζηνὶ μιγεῖσα --- ᾿Αλκμήνα 

Ῥ. 9. 84. Ζεὺς ἐπ᾿ ᾿Αλκμήναν Δανάαν τε 

μολὼν Ν. 10. 1. ἴονεσ οὐ Ῥππηδα, 

Ν. 10. 11. Ἰονεσ οὐ 1.εἀᾶ, Ῥ. 4. 171. 

Ἰονοῖγ οἱ δειποὶς Ο. ὥ. 27, δπὰ οἵ ΤΏγοπο, 

ἀτὰρ λευκωλένῳ γε Ζεὺς πατὴρ ἤλυθεν ἐς 
λέχος ἱμερτὸν Θνώνᾳ Ρ. 3. 98. Ιονεῖ 
οὐ ΤΠεοῦςε, 1. 8. 18, εἴ. ἴεκὲ., ἐγ. 290. 

Ἰονες οὐ σαηγιεάς, ἦλθε καὶ Γανυμήδης 

Ζηνὶ Ο. 1. 46. Ῥτοθροοῖίνε ἴονεσ οἵ 
Τμοῦβ, (Θέτιν) Ζηνὶ μισγομέναν ἢ Διὸς 

πὰρ ἀδελφεοῖσιν (Ττίο.: Διὶ οοἀά.: ΔΙ τε 

Ἡεσιωβδῃη)Δ 1. 8. 86. οἴ. 1. 8. 27. αῖμεῦ 

οἱ Αροϊϊο ἃ Ατίοπίβ, παίδων Διός Ρ. 8. 

12. αῖμος οὐ Αἴδπομα, αὐτὰ Ζηνὸς 

ἐγχεικεραύνον παῖς Ο. 18. 177. (Ζεὺς) ὃς 

καὶ τυπεὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν 
᾿Αθάναν ἔτ. 84, οὐ. Ο. 7. 80. {Δἴ8εγ οἱ 

Ἡρφγδκ]ς8, Διὸς ἄλκιμος υἱὸς Ο. 10. 44. 

παῖς Διὸς Ν. 1. 86, οἵ. Ῥ. 9. 84,1. 6. 43. 

)ἐπὶ βρέφος οὐρανίου Διός Πα. 20. 9 
Διὸς υἱόν Ρ. ΟχΥ. 2622. 1τ. 1.16. [αἴπεσ 

οἱ Ῥοϊγάουκεβ, Ζεὺς δ᾽ ἀντίος ἤλυθέ οἱ 

Ν. 10. 179. (αῖμποτ οἱ Αἴαικοβ, Ν, 7, 84, 

1. 8. 18, ο΄. Πα. 1δ. ὅ. ἰαἴπες οὗ 
Κοσϊηἔμοβ, ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ’ 

ἀμπολεῖν ἀπορία τελέθει, τέκνοισιν ἅτε 

μαψυλάκας, Διὸς Κόρινθος Ν. 7. 108. 

8510 Ζεὺς 

λίθος οὐ ΜυΞε5, κόραι Πιερίδες Διός Ο. 

10. 90. ἐαῖμεγ οἱ γος Ο, 14. 14. 

λίθος οὐ Εοτζίσπο, παῖ Ζηνὸς ἐλευθερίου --- 

σώτειρα Τύχα Ο. 12. 1. αῖμοτ. οἱ 
τΤτυῖι, θυγάτηρ ᾿Αλάϑεια Διός Ο. 10. 4. 

Δῖμογ οὐ Ῥοεϊσίϊῃοοβ, φὰν δ᾽ ἔμμεναι 

Ζηνὸς υἱοὶ καὶ κλυτοπτώλου Ποσειδάωνος 
80. Ρεϊπίμοοβ δῃὰ ΤΏεβευβ ἐσ, 248. 

2. Κίπῷ δηὰ δ}1 ρονοσίῃ] ἐδῖμποσ οἱ ροάβ 

δηὰ τηρῃ. πατέρ᾽ Οὐρανιδᾶν ἐγχεῖι- 

κέραυνον Ζῆνα Ῥ. 4. 194. Ζεὺς πατήρ 
Ο. ἃ. 21. ὦ Ζεῦ πάτερ Ο. 7. 87. ὕπατ᾽ 
εὐρὺ ἀνάσσων ᾿Ολυμπίας, --- Ζεῦ πάτερ 
Ο. 18. 20. Ζεὺς πατὴρ Ρ. 8. 98. “Κρονίων 

Ζεὺς πατὴρ’ Ῥ. 4. 88. Ζεῦ πάτερ Ν. 8. 
8ὅ, Ν. 9. 31, Ν. 9. ὅ8, Ν. 10. 29. παρὰ 
πατρὶ φίλῳ Δὶ Ν. 10. δδ. “ὦ Ζεῦ πάτερ" 
(Ηετακοβ ϑρο8 8) 1. 6. 42. Ζεὺς πατήρ 

ἔτ. 98. ν. πατήρ. Ζεὺς ἀθανάτων 
βασιλεύς Ν. δ. 86. Ζηνὶ --- βασιλέι 1. 8. 

18, οί. Ο. 7. 84, Ν. 7. 82, Ν. 10. 10. 
ὑπέρτατε --- Ζεῦ Ο. 4. 1. εὐρντίμου --- 
Διός Ο. 1. 423. ᾽Ολύμπον δεσπότας 

Ζεὺς Ν. 1. 14. πρὸς ᾿Ολυμπίον Διός Πα. 

6. 1, οἱ. Ο. 2. 12, Ο. 14. 12. Διὸς 
ὑψίστου Ν. 1. 60. Ζηνὸς ὑψίστου Ν. 11. 2. 
Ζεὺς τά τε καὶ τὰ νέμει, Ζεύς ὁ πάντων 

κύριος [. ὅ. ὅ8, οἴ. Ῥ. ὅ. 122, Ζεὺς ὁ 
θεῶν σκοπὸς Πα. 6. 94. οὐρανίον 

Διός Πα. 20. 9. ν. 8]5ο0, μεγασθενής, 

ἀριστοτέχνας, κράτιστος, εὐρύζνγος. 

Ζεὺς ἄφθιτος Ῥ. 4. 291. ἐν τᾷδε Διὸς 
ἀρχᾷ ἱ. ς. οη εαγῖῃ Ο. 3. ὅ8. παρὰ 

σκᾶ(πτ]ον Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις 
ἵσταντι Δ. 2. 7. 

3. 48 ραΐγσοῃ δηά ουἱὲ ροά. οἱ τὰς 

Αἰαϊίάαὶ; Αἴγινα φίλα μᾶτερ, ἐλευθέρῳ 
στόλῳ πόλιν τάνδε κόμιζε ΔΙ καὶ κρέοντι 
σὺν ΑἸακῷ Ρ. 8. 99. Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἷμα 

Ν, 8. 6δὅ. ἐκ δὲ Κρόνον καὶ Ζηνὸς ἧρωας 
αἰχματὰς φυτευθέντας --- Αἰακίδας Ν. ὅ. 7. 

οἱ ἴὰς Εταδ αὶ; τὸ μὲν γὰρ πατρόθεν ἐκ 

Διὸς εὔχονται Ο. 7. 28. οἱ τῆς ΒΙ6ρ- 

βἰδάαὶ; Τιμόσθενες, ὕμμε δ᾽ ἐκλάρωσεν 

πότμος Ζηνὶ γενεθλίῳ Ο. 8. 16. οἵ τπς 

Αἰοϊάδὲ; “μάρτυς ἔστω Ζεὺς ὁ γενέθλιος 
ἀμφοτέροις᾽᾽ Ῥ. 4. 167, οἱ. Ῥ. 4. 107. 



Ζεύς 

85 Ζεὺς γενέθλιος, ν. Ο. 8. 10, Ρ. 4. 167. 

85 Ζεὺς σωτήρ; σωτὴρ ὑψινεφὲς Ζεῦ, 
Κρόνιόν τε ναίων λόφον Ο. ὅ. 17. σωτῆ- 
ρος --- Διὸς ἐς. 80. ὅ, «εἴ. 1. 6. 8. ἃ8 

Ζεὺς Αἰτναῖος; Ζηνὸς Αἰτναίου κράτος 

Ο. Ὁ. 96. Ζηνὸς Αἰτναίου χάριν Ν. 1. 6, 
οἵ. Ζεῦ, --- ὃς τοῦτ᾽ ἐφέπεις ὄρος Ρ. 1. 29. 

ἃ8 Ζεὺς Ζένιος; σώτειρα Διὸς ξενίον πάρε- 

δρος --- Θέμις Ο. 8. 21. καὶ ξενίου Διὸς 
ἀσκεῖται θέμις Ν. 11. 8. οἱ. Ν. δ. 838. 88 

Ζεὺς Λυκαῖος; Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγνυριν 
Λνκαίου Ο. 9. 96. οἱ. Ο. 18. 108, Ν. 10. 
48. 85 ΖουδΒ-Αὐὐδίαϊοβ; ᾿θήσονταί τέ 

νιν ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἀγνὸν ᾿Απόλ- 
λων᾽ -- τοῖς δ᾽ ’Αρισταῖον καλεῖν" ἴπ 

Ογγθῶς Ρ. 9. θ4. 435 Ζεὺς ἐλευθέριος; 

παῖ Ζηνὸς ἐλευθερίον --- Τύχα Ο. 12. 1. 
88 Ζεῦς τέλειος; Ζεῦ τέλει", αἰδῶ δίδοι 
Ο. 18. 116. Ζεῦ τέλει᾽ Ῥ. 1. 67, εἰ. Ν. 10. 

29. 85 Ζεὺς Ἄμμων; ᾿Διὸς ἐν "Αμ- 

μῶνος θεμέθλοις᾽" Ῥ. 4. 16, “᾿Διὸς ἔξοχον 

ποτὶ κᾶπον ἐνεῖκαι" 1. 6. ἰο {γα Ρ. 9. 
68, ςἕ. ἐτ. 86. 85 Ζεὺς Δωδωναῖος; ν. 

ἦς. δ71. ἃ9 Ζεὺς 'Ἑλλάνιος, ἰπ Αἰρίπδ. 

πὰρ βωμὸν πατέρος ᾿Ελλανίου Ν. δ. 10. 
ὦ Διὸς ᾿Ελλανίου φαεννὸν ἄστρον ἴα. 

θ. 128. 85 Ζεὺς ᾿Αταβύριος, ἱπ ἘΠοάςεδ. 
ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν ᾿Αταβυρίον 

μεδέων Ο. 7. 87. 8ἃ5 Ζεὺς ἐρκεῖος; ν. 
Πα. 6. 114. 88 Ζεὺς ᾿Ολύμπιος, οἵ 
ΟΙγπιρίδ. Πίσα μὲν Διός Ο. 2. 8. 

Διὸς --- πανδόκῳ ἄλσει Ο. 8. 17. οἱ. Ο. 

10. 4δ. σωτὴρ ὑψινεφὲς Ζεῦ, Κρόνιόν τε 

ναίων λόφον, τιμῶν τ᾽ Αλφεόν Ο. 8. 17. 
βωμῷ τε μαντείῳ --- Διὸς ἐν Πίσᾳ Ο. 6. δ. 

Ζηνὸς ἐπ᾿ ἀκροτάτῳ βωμῷ τότ᾽ αὖ 

χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν Ο. 6. 70. 

Οὐλυμπία, --- ἵνα μάντιες ἄνδρες ἐμπύροις 

τεκμαιρόμενοι παραπειρῶνται Διὸς ἀργι- 
κεραύνου Ο. 8. 8. κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ, ὄν 
σφι Ζεὺς γένει ὥπασεν Ο. 8. 88. Δία τε 
φοινικοστερόπαν σεμνόν τ᾽ ἐπίνειμαι ἀκ- 

ρωτήριον "Αλιδος Ο. ὃ. 6. ἀγῶνα δ’ 

ἐξαίρετον --- Διός Ο. 10. 24. ὕπατ᾽ εὐρὺ 

ἀνάσσων ᾿Ολυμπίας --- Ζεῦ πάτερ Ο. 18. 

20. ΔῚ τοῦτ’ ’Ενναλίῳ τ᾽ ἐκδώσομεν 

πράσσειν Ο. 18. 106. μία δ’ ἐκπρεπὴς 

220 Ζεύς 

Διὸς ᾿Ολυμπίας (Ξς. νίκα) Ρ. 7. 16. 

σπονδοφόροι Κρονίδα Ζηνὸς ᾿Αλεῖοι 1. 2. 
234. γαῖαν --- τὰν δὴ καλέοισιν ᾿Ολυμπίον 

Διὸς ἄλσος 1. ὃ. 27. 8ἃ58 Ζεὺς Νε- 

μεαῖος; Νεμεαίου ἐν πολυυμνήτῳ Διὸς 

ἄλσει Ν. 2. δ. Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἷμα, σέο δ᾽ 

ἀγὼν Ν. 8. θῦ. Κρονίδᾳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ 
Ν. 4. 9. Διὸς δὲ μεμναμένος ἀμφὶ Νεμέᾳ Ν. 

1. 80. ἐν Νεμέᾳ μὲν πρῶτον, ὦ Ζεῦ, τὶν ἄω- 
τον δεξάμενοι στεφάνων 1. 6. 8. ὀκτὼ στε- 
φάνοις ἔμιχθεν ἤδη ἑπτὰ δ᾽ ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ’ 

οἶκοι μάσσον᾽ ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι (εοηΐγα, 

Διὸς ἀγῶνι νἱῖι τὰ οἴκοι Σ.) Ν. 2. 24. 

4. 85 τηδβίεγ οἱ ἰῃς οἰοπιοΐϊβ. ἐλατὴρ 
ὑπέρτατε βροντᾶς ἀκαμαντόποδος Ζεῦ 

Ο. 4. 1. ὑψινεφὲς Ζεῦ Ο. ὅ. 117. Διὸς ἀργι- 
κεραύνου Ο. 8. 8. Κρονίδα --- βαρνγδού- 
πον Διός Ο. 8. 44. Δία τε φοινικοστερόπαν 

Ο. 9. 6. αἰολοβρέντα Διὸς αἴσᾳ Ο. 9. 42. 
ἀλλὰ Ζηνὸς τέχναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας 

ἄντλον ἑλεῖν Ο. 9. δῶ. πυρπάλαμον βέλος 
ὀρσικτύπον Διός Ο. 10. 81. Ζηνὸς ἐγχεῖι- 

κεραύνου παῖς Ο. 18. 77. ἐγχεικέραυνον 
Ζῆνα Ρ. 4. 194. εἴ. Ν, 9. 25, Ν. 10. 8, 71. 

ὀρσινεφὴς --- Ζεὺς Ν. δ. 3δ. κελαινεφέ᾽ 
ἀργιβρένταν --- Ζῆνα Πα. 12. 10. ἐρισφά- 

ραγος (Ζεύς )ίτ, 18. 

5. ἃ. Ζουδ᾽ σπιθῖοπὶ τς ςαρὶο. Διὸς 

πρὸς ὄρνιχα θεῖον Ο. 2. 88. Διὸς αἰετός 
Ρ. 1. 6. χρυσέων Διὸς αἰετῶν Ρ. 4. 4. 

5. ἶνες οἱ οτδςῖϊος δῃᾷ οπιοῆβ. ὡς 

ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρονίδα πεμφθὲν βαρυ- 

γδούπον Διός Ο. 8. 44. ᾿αἰσίαν δ᾽ ἐπί οἱ 

Κρονίων Ζεὺς πατὴρ ἔκλαγξε βροντάν᾽᾽ 
Ρ. 4. 38. οί. Ρ. 4. 197, Ν. 9. 19. Διὸς 

ὑψίστου προφάταν ἔξοχον, ὀρθόμαντιν 
Τειρεσίαν Ν. 1. 60. κατένευσέν τέ οἱ 

ὀρσινεφὴς ἐξ οὐρανοῦ Ζεὺς Ν. δ. 86. τὸ δ’ 
ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ 

Ν. 11. 48. εἵ. Ο. 0. δ, Ο. 6. τ0, Ο. 8. 8. 
Διὸ]ς δ᾽ ἄκ[ίουσεν ὀ)μφάν. (ϑυρ». Βυγγ: 

8ς. Κάδμος) Δ. 32. 29. ς. μίνετ οἱ 

δ] εββίπρϑ. Διὸς δὲ χάριν ἐκ προτέρων 
μεταμειψάμενοι καμάτων Ῥ. 8. 96. τάν 

ποτε Ζεὺς ὥπασεν --- τιμάν Ρ. 4. 107. 

Διός τοὶ νόος μέγας κυβερνᾷ δαίμον᾽ ἀν- 

δρῶν φίλων Ρ. ὅ. 1232. Ζεῦ, μεγάλαι δ᾽ 



Ζεὺς 

ἀρεταὶ θνατοῖς ἕπονται ἐκ σέθεν 1. 8. 4. 

μελέταν δὲ σοφισταῖς Διὸς ἕκατι πρόσ- 

βαλον σεβιζόμενοι 1. δ. 29. Διὸς παῖς ὁ 
χρυσός ἐγ. 222. 1. ἃ. Ῥυπίβδεβ [χίοῃ, 

δόλον αὐτῷ θέσαν Ζηνὸς παλάμαι Ῥ. 2. 

40. Ρυπίβῃεβ Αρδβασθ αἱ, καὶ πάθον 

δεινὸν παλάμαις ᾿Αφαρητίδαι Διός Ν. 10. 
6δ. Ζεὺς δ᾽ ἐπ’ Ιἰδᾷ πυρφόρον πλᾷξε 
ψολόεντα κεραυνόν Ν. 10. 71. Ρυπίϑμε5 

Τύρου, κεράιζε --- Τυφῶνα πεντῆκον- 
τοκέφαλον ἀνάγκᾳ Ζεὺς πατὴρ ἔτ. 98. οἱ. 
ὄσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται Ρ. 1. 

18. ἔτεεβ Τιΐδηϑ, λῦσε δὲ Ζεὺς ἄφθιτος 

Τιτᾶνας Ῥ. 4. 291. Ὀυτίε8 Ατηρδίατεοι5, ὁ 

δ᾽ ᾿Αμφιαρεῖ σχίσσεν κεραυνῷ παμβίᾳ 
Ζεὺς τὰν βαϑύστερνον χθόνα Ν. 9. 36. 

γαῖα δ᾽ --- κεραυνωθεῖσα Διὸς βέλεσιν 
Ν, 10. 8. Βἰβ ἀϑοδο ξουρμέὲ Όν ΒΕ σόρμοα, 

τὸν δ᾽ (Ξς. Πάγασον) ἐν Οὐλύμπῳ φάτναι 
Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκονται Ο. 18. 92. ἐθέ- 

λοντ᾽ ἐς οὐρανοῦ σταϑμοὺς ἐλθεῖν μεθ᾽ 
ὁμάγυριν Βελλεροφόνταν Ζηνός Ι. 7. 47. 
Ε. 8ἃ8 ὑσζοϊυάς, ἀοιδοὶ ἄρχονται Διὸς ἐκ 

προοιμίου Ν. 2, 8. αἱ δὲ πρώτιστον μὲν 

ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν 
Ν. δ. 88. ἔ. ἴῃ νατίουϑ8 οἴδεσ Ἴσοῦ- 

Ὡοοῦουβ. ἔτειλαν (Ξο. ἐσλοὶ) Διὸς ὁδὸν 

παρὰ Κρόνου τύρσιν Ο. 2. 10. Ζηνὸς 
ἧτορ λιταῖς ἔπεισε (Ξς. Θέτις) Ο. 2. 79. 

χθόνα δατέοντο Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι Ο. 17. 

δῦ. Ζεὺς ἄμπαλον μέλλεν θέμεν Ο. 7. 61. 
ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλα- 
μὶς Διὸς ὄμβρῳ Ι. δ. 49. “τρέω τοι πό- 
λεμον Διὸς ᾿Εννοσίδαν τε βαρύκτυπον"" 

Ἑυχαπέοβ 9068 Κ8 Πα. 4. 41. ἀλλά σε 
πρὸς Διός, ἱπποσόα θοάς, ἱκετεύω Πα. 9. 

7. τὸ δὲ μὴ Δὶ φίλτερον σιγῷμι πάμπαν 
ἥσ. 81 δὰ Δ. ὃ. ὅᾳ., μὴ μάτευε Ζεὺς γενέσθαι 
1, δ. 14. 

6. ἔταξ. ἃ ἴεϑι. Ῥοτγρῆγτ., ἀς αὐϑ8ι., 8. 

16, Πίνδαρος δὲ ἐν προσοδίοις πάντας τοὺς 
θεοὺς ἐποίησεν, ὅτε ὑπὸ Τυφῶνος ἐδιώ- 

κοντο, οὐκ ἀνθρώποις ὁμοιωθέντας, ἀλλὰ 

τοῖς ἄλλοις ζῴοις. ἐρασθέντα δὲ Πασιφάης 

(φασὶ οοηΐ. Βετρι) Δία γενέσθαι (νῦν 
δάά. ΑὈτεθο ἢ) μὲν ταῦρον, νῦν δὲ ἀετὸν 

καὶ κύκνον (νοτθα ἀλλὰ --- κύκνον ποῦ δὰ 

22] ζύγόν 

οἄττηεη Ρηἀατγίουπι ϑρεοΐασε ςοηϑυὶςζ 

Τάυγγη: ν. ΟΠ ΠΊΠ5, Ηδσγπιοϑ, 1960, 874.) 

ἔτ. 91. Τα ρυπίβῃμηοπὶ οὐ ἴμ6 Ογοῖορϑ 

ὉΥ Ζουβ 5 ΡΓΟΌΔΟΌΪ αἰϊαἀεὰ ἴο ἱπ ἐσ. 266. 

τὰ δ᾽ αἱ --- 1 Ζεὺς οἶδί Παρθ. 2. 88. 

Διὸς Πα. 6. 146. Διὸς οὐκ ἐθελοί Πα. 78. 

43. 1Ζηνί γε παί ἔτ. 608. ὅ. 
Ζεφύριον] 4 Βεδάϊαηά ἰῃ Ἐρίζερη γτίδη 

ΤΠ οκτγίϑ. Λο]κρῶν --- οἵ τ᾽ ἀργίλοφον 

πὰρ Ζεφνρίου κολώναν νί τ. 140}. δ. 
Ζεφύριος οὕ ἐδ6 ᾽δεέὲ νέμει γὰρ ᾿Ατρέ- 

κεῖα πόλιν Λοκρῶν Ζεφυρίων Ο. 10. 18. 

Ζεφυρίων Λοκρῶν γενεὰν ἀλέγων (ς Σ 

ΒοΘἈΆπιεγ: ἐπιζεφυρίων οοἀά.) Ο. 11. 16. 
Ζεφυρία --- Λοκρὶς παρθένος Ῥ, 2. 18. 

Ζέφῦρος) εξ οἱηιά εὐθυπνόου Ζεφύ- 

ροιο πομπαὶ Ν. 7. 29. σειρῆνα --- κεῖνον, 
ὃς Ζεφύρου τε σιγάζει πνοὰς αἰψηράς 
Παρθ. 2. 10. ἰε8ξ., δίταῦδο, 2. 91. 9, Ξ 
ἔν. 61 Θοῦτ., τ ἐσ. 386 8ηε}}, ν. Ἥρα- 
κλέης ἰε5ι. 

ζέω] δοὶϊ ὕδατος --- πυρὶ ζέοισαν εἰς 
ἀκμὰν Ο. 1. 48. 

Ζήτας 5Ξοη οἱ Βοτγεᾶβ, δὴ Ατβοπαυΐ. ἔν- 

τυνεν βασιλεὺς ἀνέμων Ζήταν Κάλαίν τε 
πατὴρ Βορέας, ἄνδρας πτεροῖσιν νῶτα 

πεφρίκοντας ἄμφω πορφυρέοις (Ζάταν 
ςουΐ, 80ἢτ.) Ῥ. 4. 182. 

ζόφος] α«. ἀαγέμεςς νῦν δ᾽ αὖ μετὰ 
χειμέριον ποικίλα μηνῶν ζόφον χθὼν 

ὧτε φοινικέοισιν ἄνθησεν ῥόδοις 1. 4. 18. 
Ὅ. ἀατίκης88, ἃ8 ορροβεὰ ἴο ἰῃς ἀδνπ; ἴῃ 6 

νεβῖ. Γαδείρων τὸ πρὸς ζόφον οὐ 

περατόν Ν. 4. 69. 

ζοφώδης}] ἀαγνὲ ΣΟ. 7. 86, ἔφη ὁ 
Πίνδαρος νεφέλην --- τὴν ὕδωρ ἔχουσαν 

ζοφώδη ἐγ. 802. 
ζῦγόν) α. γολε ἐπεὶ τετραόροισιν ὧθ᾽ 

ἁρμάτων ζυγοῖς ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει 

τεοῖς, ἀμφοτέρας ἰὼν χειρός (ὥσπερ τῶν 
τετρώρων ἁρμάτων ὁ ῥυμὸς μεταξύ, 
οὕτω καὶ ἐν τοῖς τοῦ Ἡρακλέους τεμέ- 

νεσὶῖν ὁ νικηφόρος ἐν μέσῳ τὸν ἑαντοῦ 

οἶκον εἶχε. Σ.) Ν. 1. 98. φέρειν δ᾽ ἐλαφρῶς 
ἐπανχένιον λαβόντα ζυγὸν ἀρήγει Ῥ. 2. 
93. Β. γαγάαγηι ἀνὰ δ᾽ ἱστία τεῖνον 

πρὸς ζυγὸν καρχασίου Ν. ὅ. δ1. 



ζωά 

ζωά] Πἰυΐηρ, {76 Ἰεῦ ζωᾶς (οοάά.: εὖ- 
ζοίας 5.8γ.) Ῥ. 4. 181. ἀλλὰ κελεύθοις 
ἁπλόαις ζωᾶς ἐφαπτοίμαν Ν. 8. 86. 

θανάτον πέρι καὶ ζωᾶς Ν. 9. 29. δύο δέ τοι 

ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι τὸν 

ἄλπνιστον 1. δ. 12. 

ζωθάλμιος, -ον] εἰυέηο “6 τἰ5 δίοο; Χά- 
ρις ζωθάλμιος Ο. 7. 11. 

ζώνα) 'νοπηαπ᾽8 φίγαϊς ἃ δὲ φοινικόκρο- 
κον ζώναν καταθηκαμένα --- τίκτε θεόφρο- 
να κοῦρον 0. 6. 839. 

ζώννυμι)] πιεὰ. κἰγά τὩῬὸ (οης 8 ἀγεβ8) 
ἀλλὰ ζωσᾶμένα τε πέπλον ὠκέως --- 

ὑμνήσω (4 οποτυβ οἱ εἰτῖ8 ΒΡ688) Παρθ. 

ὃ. 6. 

ζωστήρ) κἰνάϊε Ὁ]. ὕτο 8. καὶ μετὰ 

ζωστῆρας ᾿Αμαζόνος ἦλθεν (8.. Πηλεύτ) 
{, 172. ὅ. 

ἢ] (οηος ο]] ον νον, 1. 1. 164. ν.; οπςα 
1ο]ονοα Ὀν ΕΚ 1. ]. 16; οπεος ςοττορίεἀ ὉῪ 
20] οννίης νοῖνεὶ, Ο. 18. 118; τγίος ποῖ 

ςοτσορίεά, 1. 7. 8---10.} 
Ἵ. ἰπ αἸξεγηδέννε ηυεϑθοηβ. τίς γὰρ 

ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα ἢ θεῶν ναοῖσιν 

οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ᾽; Ο. 13. 
21. ἦρ᾽, ὦ φίλοι, κατ’ ἀμευσίπορον 
τρίοδον ἐδινάθην ---; ἢ μέ τις ἄνεμος ἔξω 

πλόου ἔβαλεν; Ρ. 11. 89. τερεαϊεὰ ἴῃ 

δηυπιεγαίοη, ἦρα χαλκοκρότον πάρεδρον 
Δαμάτερος ἁνίκ’ εὐρυχαίταν ἄντεϊιλας 

Διόνυσον; ἣ --; ἢ -ο; ἢ -; ἣ το ἢ -ο; 
ἣ -- 1. 7. δ-12. ᾿Ισμηνὸν ἣ χρυσαλάκα- 

τον Μελίαν ἣ ---ἢ ---ἢ --ἢ ---ἢ -- ἢ -- ὑμνή- 
σομεν; τ. 29, 1---ῦ. πολέμοιο δὲ σᾶμα 

φέρεις τινός, ἢ καρποῦ φθίσιν ἢ --- ἢ -- ἢ -- 
ἣ --- ἢ -- ἣ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις 

ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος; Πα. 9. 14---20. 

ν. ἃ͵5ο πότερον. 
2. ἰπάϊοδεϊης, δἱτοσηδνοϑ, 8. τοὺς 

μὲν --- ἀμφέπων, τοὺς δὲ προσανέα πίνον- 
τας, ἢ γνίοις περάπτων πάντοθεν φάρ- 

μακα Ρ. 8. δ2. χείρεσσιν ἣ βουλαῖς Ρ. 4. 72. 

222 ἤ 

ζωός) αἰέυε, ἰἰυΐηρ ὅσσα δ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώ- 

ποὺς ἄηται μαρτύρια φθιμένων ζωῶν τε 

φωτῶν ἀπλέτου δόξας Ι. 4. 10. ζωὸν δ᾽ 

ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον ἔτ. 131 Ὁ. 2. 

δίδυμαι γὰρ ἔσαν ζωαί (δος. πέτραι: ἐδ 
ϑυτηριοραάς8) Ῥ. 4. 209. ἢ. ῥτὸ β8005., 

ἐυΐηρ ἐγεαίμγε, ἔργα δὲ ζωοῖσιν ἑρπόν- 
τεσσί θ᾽ ὁμοῖα κέλευθοι φέρον Ο. 7. δῶ. 

ζὠώω)] (ζώει, ζώων, ζώειν.) ένα ζώει μὲν 

ἐν ᾿Ολυμπίοις --- Σεμέλα Ο. 2. 28. ἤθελον 
Χίρωνά κε --- ζώειν τὸν ἀποιχόμενον Ῥ.8. 8. 
καὶ ζώων ἔτι νεαρὸν κατ᾽ αἷσαν υἱὸν 

ἴδῃ τυχόντα στεφάνων Πυθίων Ρ. 10. 28. 

ζώων τ᾽ ἀπὸ καὶ θανών 1. 7. 80. ἀλλ᾽ 

ᾧτινι μὴ λιπότεκνος σφαλῇ πάμπαν 

οἶκος, --- ζώει κάματον προφυγὼν ἀνιαρόν 
Παρθ. 1. 19. πιεῖ., ζώει δὲ μάσσων ὄλβος 

ὀπιζομένων 1. 8. ὃ. 

δέξατο μοιρίδιον ἅμαρ ἣ νύκτες Ῥ. 4. 2660. 

εἶ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται λοίσθιον, 
ἢ --- μόχθον --- ἀμφέπει Ρ. 4. 267. ᾿Αφρο- 

δίτας ἄρουραν ἢ Χαρίτων Ρ. θ. 3. πόσιν 
ἢ υἱὸν εὔχοντ᾽, ὦ Τελεσίκρατες, ἔμμεν 
Ρ. 9. 99. χερσὶν ἣ ποδῶν ἀρετᾷ κρατήσαις 
Ρ. 10. 28. ὃς δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθλοις ἢ πολεμίζων 

ἄρηται κῦδος 1. 1. δ0. χερσὶ --- ἣ ταχντᾶτι 

ποδῶν 1. δ. 10. Ζηνὶ μισγομέναν ἣ Διὸς 

παρ᾽ ἀδελφεοῖσιν 1. 8. 88. ἀρχομένοις ἣ 
καταπανομένοισιν ἔτ. 894. 1. Πελασγὸν 
ἵππον ἢ κύνα ᾿Αμνκλάιαν --- μιμέο "“(τ. 

1074. 1." [ἢ στάσιν (ν. 1. ἱστᾶσιν) {τ. 

210) δ. ἢ -- ἢ εἰἰδεν --- ον ἰατῆ- 
ρα --- ἣ τινα Λατοίδα κεκλημένον ἣ πατέ- 

ρος Ρ, 83. 67. ἢ πατρὶ Πυθονίκῳ τό γέ νυν 
ἢ Θρασυδάῳ ("᾽πε Ροβα ΡῈ8 ἀπε αἰξετγ- 
πδᾶνο, τηδῖβ 5: ρη 16, ᾿Διι881 Ὀΐδη αυς," “᾿ 

νη Οτοπίηροη, ζοιρ. |ἰττ., 371}) Ρ. 11. 

48---4. ἐθέλωἢ Καστορείῳ ἣ ᾿Ιολ᾽ άοι 
ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ (-εἰῷ 5η6}}: -εἰῷ νυ]ρο) 
Ι. 1. 10. εὐτυχήσαις ἢ σὺν εὐδόξοις 
ἀέθλοις ἢ σθένει πλούτον κατέχει φρασὶν 
αἰανῆ κόρον 1. 38. 1. ἢ περὶ χρήμασι 
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μοχθίζει βιαίως ἣ γυναικείῳ θράσει --- 
φορεῖται τ. 123. 7. σ. ἴῃ ἐπα πλογαξο. 

ὅσσοι μόλον αὐτοφύτων ἑλκέων ξυνάονες ἢ 

πολιῷ χαλκῷ μέλη τετρωμένοι ἢ χερμάδι 

τηλεβόλῳ ἢ θερινῷ πυρὶ περθόμενοι δέμας 
ἢ χειμῶνι Ρ. 8. 48---δ0. εἰ δ᾽ ὄλβον ἣ 

χειρῶν βίαν ἣ σιδαρίταν ἐπαινῆσαι πό- 

λεμον δεδόκηται Ν. ὅδ. 19. ἁ. ἣ - 

ἤτοι. ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἢ 
μέγαν νόον ἤτοι φύσιν ἀθανάτοις Ν. 6. 4. 

3. ἴῃ ςοιῃρδτγίϑουϑ. ἃ. (οἸοννίπς οοτρ. 

δὰ). κραϊπνότεραιϊ βαρυγδούπων 
ἀνέμων στίχες Ρ. 4. 210. ἐγὼ δὲ πλέον’ 

ἔλπομαι λόγον ᾿Οδυσσέος ἣ πάθαν -"--- 

γενέσθ᾽ Ν. 17. 21. ἐλαύνεις τι νεώτερον ἣ 
πάρος; Πα. 9. 6. τί κάλλιον --- ἢ βαθύζωνόν 
τε Λατὼ --- ἀεῖσαι; ἔτ. 894. 2. γ]ὰρ 

ἁρπαζομένων τεθνάμεν [χ"΄ χρημάτων ἣ 
κακὸν ἔμμεναι (βς. κρέσσον γ]ὰρ, 5:πλπ|.) 

ἔτ. 169. 117. εὑρήσεις ἐρευνῶν μάσσον᾽ 

ἤ ὡς Ἰδέμεν Ο. 18. 118. ». νβουξ 
ςοτηρ. δά). ἐπεὶ τοῦτον, ἢ πάμπαν 
θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷ, εἴλετ᾽ αἰῶνα 

Ν. 10. 58. 

4. τε -- ἢ; ἐοσ οοῃ͵εοΐυταὶ οχχ., ν. τε. 

Ἷ] (ἡ ἢγθε ρμοβίἕοηῃ, δυὲ ἱπιγοδυοίηρ 
Ῥῆγαβο Ῥ. 9. 22, 37, ροβίροποα οὔδθ 

Ο. 18. 68.) 8. εἰ ρῃδβιϑὶπρ τ δαῖ 

[0] οννΒ. ἦ κεν ἀμνάσειεν Ρ, 1. 47. ἦ τιν᾽ 

ἄγλωσσον μέν, ἦτορ δ᾽ ἄλκιμον λάθα 
κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει Ν', 8. 34. ἢ Διὸς 
οὐκ ἐθελοί (ἔφη ἱπίογρ. Βυσν) Πα. 78. 48. 

68Ρ. πολύς; ὃς τᾶς ὀφιώδεος υἱόν ποτε 
Γοργόνος ἢ πόλλ᾽ ἀμφὶ κρουνοῖς Πάγασον 

ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν Ο. 18. 68. κεράιζεν 

ἀγρίους θῆρας, ἦ πολλάν τε καὶ ἡσύχιον 

βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις Ρ. 9. 
22. ἢ θαύματα πολλά Ο. 1. 27. Ῥ. ἴῃ 
Το ὈἱΔο ΣΕ ΟἾΠΟΣ ρᾶτίο]68. α. 

ἦρα (-- ἢ ἄρα). 1. ἰῃ αβϑονοσγδίίοη 

(ν. α͵9ὁο ἦρα, ῥα.) [ἦ ῥὰ Μηδείας ἐπέων 

στίχες (ἔφη Σ: ἦρα 5.8γ.) Ῥ. 4. δ1.) 

ἦρ᾽, ὦ φίλοι, κατ’ ἀμευσίπορον τρίοδον 
ἐδινάθην Ῥ. 11. 88. 
2. ἱπιγοάδυσίηρ απεβἤῆοη. “ὁοία κλυ- 

τὰν χέρα οἱ προσενεγκεῖν ἦρα καὶ ἐκ 

λεχέων κεῖραι μελιαδέα ποίαν; Ῥ. 9. 87. 

ἠδέ] απά 

ἠδὲ 

τίνι τῶν πάρος, ὦ μάκαιρα Θήβα, καλῶν 
ἐπιχωρίων μάλιστα θυμὸν τεὸν εὔφρανας; 

ἦρα χαλκοκρότου πάρεδρον Δαμάτερος 
ἁνίκ᾽ εὐρνχαίταν ἄντειλας Διόνυσον; 1. 7. 

8. β. ἢ μάν, ἰπ 58ἴτομρβ ἀββενεγδίοῃ. 

ἦ μὰν ἀνόμοιά γε δάοισιν ἐν θερμῷ χροὶ 

ἕλκεα ῥῆξαν Ν, 8. 28. “ἢ μάν νιν ὥτρυνον 

θαμὰ’ Ῥ. 4. 40. ἦ μὰν πολλάκι καὶ τὸ 

σεσωπαμένον εὐθυμίαν μείζω φέρει 1. 1. 

63. ς. ἢ γάρ, οπραϑιβίης ἃ τοδβοῃ. 

ἀκούσατ᾽ " ἦ γὰρ ἑλικώπιδος ᾿Αφροδίτας 
ἄρουραν ἣ Χαρίτων ἀναπολίζομεν Ῥ. ὕ. 1. 

ἧ γὰρ αὐτῶν μετάστασιν ἄκραν --- θῆ]κε 

Δ. 4. 40. ἁ. ἦ δή, ν. δή. ς. ἀλλ᾽ ἢ, 
ν. ἀλλά. 

ἦ] ς2οὴῦε ἁυῦ., ἦ ῥὰ Μηδείας ἐπέων στίχες 
(ν. Μ., 3871: ἦρα ϑοὮτ.) Ρ. 4. δῖ, οἴ. 

Πα. 18. 48. 

ἦβα] (-α, -ας, -ᾳ, -αν.) 
1. γομίῆ, γοιλίε! «ρίγὶ “σὸν δ᾽ ἄνθος 

ἦβας ἄρτι κυμαίνει᾽᾽ Ρ. 4. 168. διδύμους 
υἱοὺς -- κεχλάδοντας ἦβᾳ Ρ. 4. 179. 

θυμὸν ἐκδόσθαι πρὸς ἦβαν Ρ. 4. 296. 

ἄδικον οὔθ᾽ ὑπέροπλον ἦβαν δρέπων 
Ῥ. 6. 48. ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις 

ἧβᾳ λιπαρῷ τε γήραι Ν. 7. 99. ἦβαν γὰρ 
οὐκ ἄπειρον ὑπὸ χειᾷ καλῶν δάμασεν 
(εοπίτα Βυγγ, δαημὰ οΓΓ γομίδε) 1. 8. 70. 

εὖτ᾽ ἂν ἴδω παίδων νεόγυιον ἐς ἦβαν ίτ. 123. 

12. κατὰ μὲν φίλα τέκν᾽ ἔπεφνεν θάλλοντας 
ἧβᾳ ἐτ. 111. 
2. Ῥτὸ μοσβ., Ηἶεδε νἱΐίο οἱ Ἠσογαῖ ε8. 

τερπνᾶς δ᾽ ἐπεὶ χρυσοστεφάνοιο λάβεν 

καρπὸν Ἥβας Ο. 6. δ8. χρνυσοστεφάνου 

δέ οἱ Ἥβας καρπὸν ἀνθήσαντ᾽ ἀποδρέψαι 
ἔθελον Ρ. 9. 109. (Ἡρακλέα) δεξάμενον 

θαλερὰν Ἥβαν ἄκοιτιν Ν. 1. 71. ἄνεν 
σέθεν (-- ᾿Ελειθυίας) οὐ --- τεὰν ἀδελφεὰν 
ἐλάχομεν ἀγλαόγνιον Ἥβαν Ν. 7. 4. 

(Ἡρακλέης) οὗ κατ᾽ “Ολυμπον ἄλοχος 

ἼἬβα τελείᾳ παρὰ ματέρι βαίνοισ᾽ ἔστι 
καλλίστα θεῶν Ν. 10. 18. Ἥβαν τ’ 
ὀπυίει (Ξςο. ᾿Ηρακλέης) 1. 4. δ9. 

ὅσσα τ᾽ ἐν Δελφοῖσιν ἀρι- 

στεύσατε ἠδὲ χόρτοις ἐν λέοντος Ο. 18. 44. 

ἀνδέροντι πόδας ἠδὲ κεφαλάν (οἷ δὲ ν. 1.) 

ἔτ. 208. 8. οοπιθίηεά σἰτἢ τε; “καὶ τότ’ 



ἤδη 

ἐγὼ σαρκῶν τ᾽ ἐνοπὰν (“}) ἠδ’ 

ὀστέων στεναγμὸν βαρύν᾽᾽ ἐς. 168. δ. 

ἤδη) (ἤδῆ οοττερίοὰ, Ρ. 8. 67.) ἃ. ποῦ 

α. εἰ δέ τις ἤδη κτεάτεσσί τε καὶ περὶ 

τιμᾷ λέγει Ρ. 2. δ9. εὖχος ἤδη παρὰ 
Πυθιάδος ἵπποις ἑλὼν Ρ. 6. 21. ἦλθες ἤδη 

Λιβύας πεδίον Ρ. ὅ. δῶ. β. αἰνεαάνγ, ἐγα 

ποῦ ἤδη γὰρ αὐτῷ --- ὀφθαλμὸν ἀντέ- 

φλεξε Μήνα Ο. 8. 19. ἕκτος οἷς ἤδη στέ- 
φανος περίκειται Ο. 8. 70. πατρὶ --- ἵκοντι 

νεότατος τὸ πάλιν ἤδη Ο. 10. 87. ἔοικεν 
ἤδη πάροιθε λελέχθαι Ο. 18. 102. ἄνδρ᾽ ἐκ 

θανάτον κομίσαι ἤδη ἁλωκότα Ρ. 8. δ7. 

“ἀλλ᾽ ἤδη με γηραιὸν μέρος ἁλικίας 

ἀμφιπολεῖ᾽᾽ Ῥ, 4. 167. ὠκεῖα δ᾽ ἐπειγομέ- 

νῶν ἤδη θεῶν πρᾶξις Ρ. 9. 67. ὀκτὼ 

στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη Ν. ὃ. 22. ὁ δ’ ἐχθρὰ 
νοήσαις ἤδη φθόνος οἴχεται Πα. 2. δῦ. 

Ύ. ὕονν (ίοτ ἃ}} πιο), “ηαϊν ἀλλ᾽ 

ἤδη τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς ἡμιθέων 

πλόος ἄγαγεν Ρ. 4. 210. εἰ γάρ τις ἀνθρώ- 

πῶὼν --- πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς σύν 

τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξαν ἐπήρατον, 
ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβον βάλλετ᾽ ἄγκυ- 

ραν 1. 86. 12. Ὁ. αἱ οπεξὲ ἀλλὰ 
ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων ᾧ τάχος 

Ο. 6. 22. Ἱερὰν νᾶσον --- ἤδη λιπὼν Ρ. 4. 7. 

᾿Ιάσων αὐτὸς ἤδη ὥρνυεν κάρνκας Ρ. 4. 
109. εἶα τειχίζωμεν ἤδη ποικίλον κόσμον 

αὐδάεντα λόγων ἔν. 194. 2. 

ἠθαῖος)] ἃ τεβρεοξ! ἴογῃλ οἵ δάάγεβϑ, 
δοπομγαδίε ταῦτα, Νικάσιππ᾽, ἀπό- 

νεῖμον, ὅταν ξεῖνον ἐμὸν ἠθαῖον ἔλθῃς ἱ. 6. 

ἰο ΤὭταθυρουοβ οἱ Ακταρδβ 1. 2. 48. 

ἦθος] (Εηθ-, Ο. 11. 20.) ἃ. παίιγο, ολα- 
γαοίεν στὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ αἴθων ἀλώ- 

πηξ οὔτ᾽ ἐρίβομοι λέοντες διαλλάξαιντο 

ἦθος Ο. 11. 30. ἄμαχον δὲ κρύψαι τὸ 

συγγενὲς ἦθος Ο. 18. 18. εἴη μή ποτέ μοι 

τοιοῦτον ἦθος Ν. 8. 80. Ὁ. λαιιπί, ἀονης 

Λακεδαιμονίων μιχθέντες ἀνδρῶν ἤθεσι 
(Βοεοκῃ: ἤθεσιν οοἀά.: οοπέτᾳ Ῥυξο!, 

“ ρδγίαρεγ 1ἴὰ νθ΄) Ρ. 4. 258. 

ἦμαι) ἀ. "ἰδ, δ εἰμαϊἃὰ ἕπερσαν αὐτῷ 
στρατὸν μυχοῖς ἥμενον ᾿Αλιδος Μολίονες 

Ο. 10. 38. Ῥ. “« ἴδεν Λνγκεὺς 

δρυὸς ἐν στελέχει ἡμένους (80. Διοσκού- 

224 ἦρα 

ρους. Βοροκῃ: ἥμενος οοἀὰ.: ἡμένος 

Ὀἰάγτηιϑ: ἥμενον Ατϑέδτομυ5) Ν, 10. 62. 

ἥμερος, (-α), -ον] (ἄμερ- οοἀά., Ἀγρετ- 
ἀοτγίϑπιυπι ἀρπονὶξ ϑοῆγ.: ν. ΕὈΓΒΒΠΊΔΏ, 

4114.) ἃ. οσαΐνι, σμεοέ λίσσομαι νεῦ- 
σον, Κρονίων, ἥμερον ὄφρα κατ᾽ οἶκον --- 

ἀλαλατὸς ἔχῃ Ρ. 1. 71. ἐκ πόνων δ᾽, οἵ σὺν 

νεότατι γένωνται σύν τε δίκᾳ τελέθει 

πρὸς γῆρας αἰὼν ἡμέρα Ν. 9. 44. Ὁ. 
ξεηῖε, κἰπὰ τέκτονα νωδυνίας ἥμερον 

γνιαρκέος ᾿Ασκλαπιόν Ρ. 8. 6. “ὥρα 
πότνια, --- τὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας χερσὶ 

βαστάζεις ἕτερον δὲ ἑτέραις (ν. ]. ἁμάρας.) 
Ν. 8. 8. ε. ἀδε., τρισολυμπιονίκαν ἐπαι- 
νέων οἶκον ἥμερον ἀστοῖς Ο. 18. 2. ο- 

ἴοω, 5οΝ γαρυέμεν ἡμέρᾳ ὁπί (Βεηε- 

ἀϊςξυϑ8: θαμερᾷ, θεμερᾶ οοἀὰ.) Ν. . 88. 
ἡμερόω)] (ἀμερ- οοἀά., ν. Εοτβδοιηαῃ, 414.) 
}αοῦν πολιᾶς ἀλὸς ἐξευρὼν θέναρ, 

ναυτιλίαισί τε πορθμὸν ἡμερώσαις (δα. 

Ἡρακλέης: καθάρας ἀπὸ λῃστῶν καὶ 

θηρίων. Σ.} 1. 4. δ7, οἱ. ΜΝ. οὐ Ευγ,, 

Ἡετς. 20. ' 

ἡμίθεος] ἀενιίροά, κεγο, οἱ ἴμ6 Ατροπδυΐβ. 
ἡμιθέοισιν ᾿Ιάσονος αἰχματᾶο ναύταις 

Ρ. 4. 12. ἡμιϑέοισιν πόθον ἔνῃαιεν Ἥρα Ρ. 

4. 184. κεῖνος --- ἡμιθέων πλόος Ῥ. 4. 211. 

ἡμίονος] "πιο ἁμίλλαις, ἵπποις ἡμιόνοις 

τε μοναμπυκίᾳ τε Ο. δ. 7. ζεῦξον ἤδη μοι 

σθένος ἡμιόνων Ο. 6. 22. ἀνὰ δ᾽ ἡμιόνοις 

ξεστᾷ τ’ ἀπήνᾳ προτροπάδαν Πελίας 
ἵκετο σπεύδων Ῥ. 4. 94. 

ἣμὶσῦς] τ᾿. 8. Ῥτο 8υ05., λα Γ “᾿ἥμισν μέν 

κε πνέοις γαίας ὑπένερθεν ἐών, ἧμισν δ᾽ 
οὐρανοῦ ἐν χρυσέοις δόμοισιν'᾽ (9ς. τοῦ 
χρόνου. Σ.) Ν. 10. 87. 

ἦρα] (-- ἄρα, ς(. ἦ Ὁ. α.: ἄρα οοὐά.: ἄρα 
Μοβομ, Βοβοκῆ: ἦρα 561ιγ.) δαυϊναϊοπξ 

ἰδ βεῆ8δα ἴο ἄρα, οοουργίηξ 5οοοηὰ 

Ῥοϑβιοῃ. ἃ. τηλικέπ 801 τη γί ΖΔ ΠΟῊ 

οὐ ργενίουβ Τβουρμῖ. ὥς ἦρα θεὸς σάφα 
εἴἶπαις Ζάνθον ἥπειγεν Ο. 8. 46. ὡς ἦρα 

εἰπὼν Ι. 6. δῦ. ἔδοξ᾽ ἦρα καὶ ἀθανάτοις 

ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν 

διδόμεν 1. 8. δ9. Ὁ. ἱπιτοάυςοίης 

οχραπβίοη οὐ ρζονίουβ ἱβουρῃξ: νυἱξ. 

συνέπαξε λόγον, ὡς ἦρα νυμφείας ἐπείρα 



Ἥρα 

κεῖνος ἐν λέκτροις ᾿Ακάστον εὐνᾶς Ν. δ. 80. 

ς. δ᾽ ἦρα, πιατκίηρ τοα]ζατίοπ οὗ Ῥσονίουβ 

τουσαῖ. (ΑῊ οσδοὶα δὰ ῥσορβεϑιθα δὲ 

]48οῦ μου] οοπι6.) ὁ δ᾽ ἦρα χρόνῳ 
ἵκετ᾽ Ῥ. 4. 18. 

Ἥρα) (Ἥρα, -ας, -ᾳ, -αν.) ἃ. ἴατΩΣΥ 
ΣΕΪΔΈΟ 5108. Βυβραμᾶ 8 ΖουΒβ: 

Ἥρας πόσιν τε (Βοίδα: Ἥραν οοἀά.) 

Ν. 17. 96. βἰβίεσ οὗ Ἡδεβεδ: “Ἑστία, 
Ζηνὸς ὑψίστου κασιγνήτα καὶ ὁμοθρόνου 
Ἥρας Ν. 11. 2. τροῖμεσ οὐ ΕἸεϊδυία: 
παῖ μεγαλοσθενέος, ἄκουσον, Ἥρας (δ8ς. 

᾽Ελείθυια) Ν. 7. ἃ. ταοῖδος ἰη αν οἵ 

Ηοτγακοβ: χρυσέων οἴκων ἄναξ καὶ γαμ- 

βρὸς Ἥρας 1. 4. 60. Ῥ. 85 ραίσοῃ δῃὰ 
οὐδὲ ροάάς59. πρῶτον μὲν Ἥραν Παρ- 

θενίαν κελαδῆσαι (δὲ ΘέγτοΡ 4105) Ο. θ. 

88. Ἥρας τ’ ἀγῶν᾽ ἐπιχώριον νίκαις 

τρισσαῖς, ὦ ᾿Αριστόμενες, δαμάσσας ἔργῳ 

(ὡς καὶ ἐν Αἰγίνῃ 'Ηραίων ἀγομένων κατὰ 
μίμησιν τοῦ ἐν Ἄργει ἀγῶνος. Σ.) Ῥ. 8. 79. 
ἃ8 Ῥαΐγοῃ βοάας885 οἱ ἴῃς οὐἐγ οὐ Ατροϑ, 

οτος Μγ)ὰ5 μα]ὰ Ποῖ {εβϊναὶ!, ἐδς Ἠοτσγαΐα 

οὐ Ἡεκαϊοιθαία: "Ἄργος Ἥρας δῶμα 

θεοπρεπὲς ὑμνεῖτε Ν. 10. 2. ἀγών τοι 
χάλκεος δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βουθυσίαν 

Ἥρας ἀέθλων τε κρίσιν Ν, 10. 28. ἔμολεν 

Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐ. 6. ἕο Ατβοϑ 

Ν. 10. 86. ς. ορὶτδεῖϑ. χρυσό- 
θρονον Ἤραν Ν. 1. 88. μεγαλοσθενέος --- 

Ἥρας Ν. 1. 3. λευκωλένῳ --- Ἥρᾳ Πα. 
0. 88. οἵ, τελείᾳ --- ματέρι Ν. 10. 18. 

ἃ. διίβοκεὰ ὈΥν Ἱχίοη, μαινομέναις φρασὶν 

Ἥρας ὅτ᾽ ἐράσσατο (53.. ᾿Ιξίων) Ῥ. ὃ. 27. 

μεῖρ8 (6 Ατροπαυΐβ, τὸν δὲ παμπειθῆ 

γλυκὺν ἡμιθέοισιν πόθον ἔνδαιεν Ἥρα 

ναὸς ᾿Αργοῦς Ῥ. 4. 184. οἴ. (εβ8ὲ., ἐγ, 62. 
Βαῖεϑ Ηδσγακῖεθ, οὐ λαθὼν χρυσόθρονον 
Ἥραν κροκωτὸν σπάργανον ἐγκατέβα 
Ν. 1. 88. ἡΉρας ἐφετμαῖς ἔτ. 169. 44. 

βέσνοβ ΔῈ ΑΡΟΪΟ δὲ Ἴσον, λευκωλένῳ 

ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος ἀντερείδων Πα. 
6. 88. ς. ἴεϑξ., ν, ἀλκυών, ἔτ. θ2. 
Ῥῆσος, ἐγ. 262. Ἥφαιστος, ἔτ. 288. 

Ἡρακλέης, ἔτ. 291. 

Ἡρακλέης] ( ἑης, «ἐος, τἔος, «εἴ, τῆι, -ἕα, 

«εες.}) ἃ. Ρετβοῃδ]δ. 808 οὗ ΖεουΞ, 

ΒΓδίοσ, Ρίπᾶδ. οχί θοῦ 

ὈΡΝ Ἡρακλέης 

τῷ (᾿Αμφιτρύωνι) ὄψιν ἐειδόμενος ἀθανά- 

τῶν βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν σπέρμ᾽ 

ἀδείμαντον φέρων ᾿Ἡρακ'λέος Ν. 10. 17, 
οἵ. Ο. 10. 44, Ρ. 9. 84, 1. 7. 7. ἥρως θεός 
Ν. 8. 22, ἀνήρ Ι. 4. 68. ϑοὴ οὗ ΑἸκΚυλοηα, 

σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ ματρὶ Ρ. 11. 8. 
ἀεδβοοπάξπε οὗ ΑἸκαίοβ, ᾽Ηρακ' λέης, σεμνὸν 

θάλος ᾿Αλκαιδᾶν Ο. 6. 68, εἰ. Ῥτοῦυβ δὰ 

νῖσα., Ἐς]. 7. 61, ἱπὶο ΑἸοίάθτα ποταὶ- 

πϑΐυπι ροϑὲ Ηοσγουϊο --- ΔΌ Ηοτΐδ --, 

αυοὰ εἰμ ἱπιρατί8 ορί πἰοηδτι απιαπιαὺβ 

νἱσί 8 δὲ οοῃβεουζυ ἐγ. 291. πιστὰ ἴο 

Ηοῦὺς ἴῃ ΟἸγηροβ Ν. 10. 18. ν. 8130 

᾿Αλκμήνα, ᾿Αμφιτρνωνιάδας, Ἥβα. Ρ. 

8ἃ5 ἴδτηλν Βοτο. Ῥτορθοηίϊζοσ οὐ τὴ 

Ἐγδθ δὶ τὨγουρὰ ἨΪ8Β 500. ΤΊΟΡοΪ ΙΏ08, 

Ἡρακ' λέος εὐρυσθενεῖ γέννᾳ Ο. 7. 22. 
Ῥιοβοηϊζοῦ οὐ ἐδὸ Ἡογδμιοί δέ, ὀλβία 

Λακεδαίμων, μάκαιρα Θεσσαλία. πατρὸς 

δ᾽ ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχον γένος 
Ἡρακλέος βασιλεύει Ρ. 10. 8. Λακεδαίμονι 
ἐν "Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ ἔνασσεν (8ς. 

᾿Απόλλων) ἀλκάεντας ἭἩρακ' λέος ἐκγό- 
νους Αἰγιμιοῦ τε Ρ, ὅ. 7]. ς. ραΐσοῃ 

δῃἃ ἰουπάος. ἐουπάετ οἵ Βα ΟἸντηρίδὰ 

᾿Ολυμπιάδα δ᾽ ἔστασεν ρακ'λέης ἀ- 

κρόθινα πολέμον Ο. 2. 8. κραίνων ἐφετμὰς 

Ἡρακλέος προτέρας ἀτρεκὴς ᾿'Ἑλλανο- 
δίκας --- Αἰτωλὸς ἀνήρ Ο. ὃ. 11. θρασυ- 
μάχανος --- Ἡρακλέης --- πατρὶ ἑορτάν 
τε κτίσῃ πλειστόμβροτον τεθμόν τε μέ- 

Ὑιστον ἀέθλων Ο. 6. θ8. ὕπατον δ᾽ 
ἔσχεν Πίσα Ἡρακλέος τεθμόν Ν. 10. 838. 

πενταετηρίδ᾽ ἑορτὰν Ἡρακλέος τέθμιον 

κωμάσαις Ν. 1]. 27. οὐ. Ο. 10. 2211. 

Ρᾶϊγοη οὐ Ὑδβεῦεβ, ᾿Ηρακ'λέος ὀλβίαν 

πρὸς αὐλάν Ν. 4. 24, οἵ. ἐγ. 29, 4. ραΐτοπ 
οὗ βαπιοβ, ἀγώνων μοῖραν “Ἑρμᾷ καὶ σὺν 
ἯἩΗρακ' λεῖ διέποντι θάλειαν (8ο. Διόσκου- 
ροι) Ν. 10. δὅ8. οοηπεοίεὰ νἱτ Τίτγ 8 

Ο. 10. 31,1. 6. 28. ἃ. πιἷῖ8 δἀνοπέξυγοβ 

8ηὰ ἔδπια. Βριῖβ Ῥοβείδοῃ, Αρο]ῇο, 

Ἡδάεβ, 'Ηρακ'λέης σκύταλον τίναξε χερσίν 
Ο. 9. 80. 141118 Κ͵εαΐοβ δὰ Ευτγίοβ Ο. 10. 
2711. 11}18 Μοϊίοποβ δπὰ ἀσβϑέζογβ ἴῃς οἰἵν 

οἱ Αὐξεδ85, δάμασε καὶ κείνους ᾿Ηρακλέης 

Ο. 10. 80. ἰ5 ἀεἰεαίεὰ Ὁν Κυκηοβ, τράπε 
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Ἡρακλέης 

δὲ Κύκνεια μάχα καὶ ὑπέρβιον ᾿Ηρακ' λέα 
Ο. 10. 16. Ηετὰ αἰϊεπιρίβ ἴο Κὶ}} Ηἰπιὶ, 

ἐγὼ δ᾽ ἪἭρακ' λέος ἀντέχομαι προφρόνως 
Ν, 1. 8331:., οἵ. Πα. 20. ποπὰ ἃπὰ σοπι- 

Ῥαπίοῃ οὐ τῆς Αἰα)αάαὶ, τοὶ καὶ σὺν μάχαις 

δὶς πόλιν Τρώων πράϑον, ἑσπόμενοι 
Ἥρακλῆι πρότερον, καὶ σὺν ᾿Ατρείδαις 
(Τιῆο].: Ἡρακλεῖ εοἀά.} 1. δ. 37, εἰ. 1. 

θ. 21---31, ἐσ. 112, Ν. 4. 2δ1{{. ἩΗράκλεες, 
σέο δὲ προπράον᾽ ἔμμεν ξεῖνον ἀδελφεόν τ᾽ 
(5. Αἰακόν) Ν. ἡ. 80. πέφνεν δὲ σὺν κείνῳ 
(-- Τελαμῶνι) Μερόπων ἔθνεα καὶ τὸν 

βουβόταν --- ᾿Αλκυονῆ, σφετέρας δ᾽ οὐ 

φείσατο χερσὶν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς 

ἫἩρακ'λέης 1. 6. 80. οἱ. Ν. 4. 20---ἶ, 

τεδ. ἐσ. 884. ρ}ν15 σεγγου δηα Ηϊοτηεάεβ 

αἵ Ὀομοδὲ οἱ ΕἘυτγϑίμουϑ Ο. 8. 28, ἔτ. 81. 

τεκμαίρομαι ἔργοισιν 'Ἥρακ' λέος τ. 169. 

δ. 58 Ἰουγπου ἰὸ ἕῃς 'νοβὲ, κιόνων ὕπερ 

Ἡρακλέος --- ἥρως θεὸς ἃς ἔθηκε ναὺυ- 
τιλίας ἐσχάτας μάρτυρας κλυτάς Ν. 8. 21. 
Ἣρακλέος σταλᾶν Ο. 8. 44. ν. ἰεδὶ. {τ΄ 

δύ, 1. 4. 12. 818 βοποταῖ ίατπιθ, κωφὸς 
ἀνήρ τις, ὃς ᾿Ηρακ' λεῖ στόμα μὴ περι- 

βάλλει Ῥ. 9. 87. τὸ πάντολμον σθένος 
Ἡρακλέος --- ὑμνήσομεν ἔτ. 29, 4, ίοΓ 

δοοουπίβ οὗ δἰ9 οχρίοῖίβ ν. Ο. 10. 24{{., 

Ν. 1. 6114., Ν. 8. 2214{.,1. 6. 276. ς. 
{ε51. Ουΐηξ., 1π5ϊ., 8. 6. 71, Ἡδτγοι]ο5 

ἐπιρεῖυ πὶ δάνοσγβιβ Μοσορδβ υἱὲ ἰῃ ᾿η580]8 

Οοο ἀϊουπίυς Ππαδὶϊζαβϑβα ποὴ ἱρπὶ ποὺ 

νοηῈ8 πες πλᾶσὶ 5641 ἔυϊηλίηΐ 5 τ] οτὰ 

{υ͵586 (τ. 384 Θη60]}, τὶ ἔτ. δ60ὺ ϑεῆτγ. 

ϑίταῦο, ῶ. 91. 7, ὥς φησιν ἐν τοῖς ὕμνοις 

Πίνδαρος οἱ μεϑ’ Ἡρακλέους ἐκ Τροίας 

πλέοντες διὰ παρθένιον Ἕλλας πορθμόν, 

ἐπεὶ τῷ Μυρτῴῳ συνῆψαν, ἐς Κῶν 
ἐπαλινδρόμησαν Ζεφύρου ἀντιπνεύσαντος 
4τ. 834 5π0}}, -- ἐγ. δ1 ϑ5.ῆγ. ΟἼογρ. Ῥαΐ- 

οαπῃ. τ., ϑὺΡΡ.1,». 61 ᾿Ηράκλειος ψώρα" 

ἐπὶ τῶν Ἡρακλείων λουτρῶν δεομένων 

καὶ θεραπείας. ᾿Αθηνᾶ γὰρ τῷ Ἡρακλεῖ 

πολλαχοῦ ἀνῆκε θερμὰ λουτάρια καὶ 
ἀνάπαυλαν τῶν πόνων ὡς μαρτυρεῖ καὶ 

Πίνδαρος ἐν Ὕμνοις ἔτ. 81ε. Σ οπι. Φ 

194, ᾿Ηρακλῆς εἰς Ἄιδον κατελθὼν ἐπὶ 

τὸν Κέρβερον κ. τ. ἑ. τ. 2948, οἵ. τἰταΐ ατὴ 

226 ἥρως 

Δ. 3. Ῥμϊοβέσ., τᾶς. 2. 34, 'Ηρακλῆς εἰς 
τὴν τοῦ Κορωνοῦ στέγην ἀφικόμενος 

σιτεῖται βοῦν ὅλον τ. 108α. δέγαρθο, 3. ὅ. δ, 
εἰς πύλας Γαδειρίδας --- ὑστάτας ἀφῖχθαι --- 

τὸν Ἡρακλέα (νοτϑα εἰς πύλας Γαδειρίδας 
Ρίπάδσο ἐθυμητυ) τ. 286. ἢ. ἔτγα. 

Τ Ἡρακλέης (τ. 1404. 81 (26). 1' Ἡρακλέος 

εξαί ἔτ. 109. 42. 

᾽᾿Ηρἄκλεῖϊῖδαι) ἀεοοεηάαηίς οΓ Ἡσναλίες θε- 
λόντι δὲ Παμφύλον καὶ μὰν Ἡρακλειδᾶν 

ἔκγονοι ὄχθαις ὕπο Ταυγέτον ναίοντες αἰεὶ 
μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς ἱ. ο. 

(ῆς Ην]|οῖβ, 4 οίδη ἔτῦς οἱαϊπιηβ 

ἀεβοοθηῖ ἔγοτη Ἡγ}105, βοῃ οἱ Η. Ρ. 1. θ8. 

Ἡράκλειος, (-α), -ον] οὐ Ηεναλίςς ἀνο- 
ρέαις δ’ ἐσχάταισιν οἴκοθεν στάλαισιν 

ἅπτονθ᾽ Ἡρακλείαις 1. 4. 13. ὁπότ᾽ 

᾿Αμφιτρύωνος ἐν θνρέτροις σταθεὶς ἄλοχον 
μετῆλθεν ᾿Ἡρακλείοις γοναῖς (Ξε. Ζεύς) 

1. 1. ἢ, 

ἠρῖνός} οΓ Ξργίηρ ὄσσα τε χθὼν ἠρινὰ 
φύλλ᾽ ἀναπέμπει Ὁ. 9. 46. Ἰπετάλοις ἠἡρί 

Δ. 8. 19. 
Ἡρόδοτος 80η οἱ ΑΞβοροάοτοβ, οἱ ΤῊςΌΕεΒ, 

νἱοΐοῦ ἴῃ Ι5[Βπιϊδη οδατοξ ταςο. ἀλλ᾽ 

ἐγὼ ἹΗροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι 
τεθρίππῳ γέρας Ι. 1. 14. πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν, 

ὅσ᾽ ἀγώνιος ἙἝἭρμᾶς Ἡ ροδότῷῳ ἔπορεν 
ἵπποις ('Ἡροδότοι᾽ ἔπορεν σουΐϊ. Τυτγη: 

“Ἡροδότῳ πέπορεν Μα88) 1. 1. 6]. 
ἡρώιος, -όιος] οἵ, ἐοπεεγηΐηρ δέγοῖς ἐν 

ἡρωίαις ἀρεταῖσιν οὐ Ψψεύσομ’ ἀμφὶ Κο- 
ρίνθῳ Ο. 18. 81. ἡροίαις δὲ πομπαῖς θεμι- 

σκόπον οἰκεῖν ἐόντα πολυθύτοις (ϑοῆτ.: 

ἡρωίαις σοὐὰ.: ἐπ λοηοην Ο δενοες: γίγνε- 
ται ἐν Δελφοῖς ἥρωσι ξενία. Σ.) Ν. 7. 46. 

ἦἡρωϊίς) α. βυῦ8., ἀενη:ρολδεες ἔνθα (δβο. 
ἐν τῷ θησαυρῷ ᾿Ισμηνίῳ) καί νυν ἐπίνο- 

μον ἡρωίδων στρατὸν ὁμαγερέα καλεῖ 
συνίμεν (ςἙς. ᾿Απόλλων) Ρ. 11]. 7. Β. 

ἀυ., [. δά)., οὔ α λεγο μνάσει δὲ καί 

τινα ναίο[ν]θ᾽ ἑκὰς ἡρωίδος θεαρίας (νυ 

ῬοΥΠαΡρ8 5.05., οἵ. ΡΙαῖ,, 4φὰ. στ. 298) 

Πα. 14. 86. 

ἥρως] (ἧρως, ἥρωος, ἦρωι, ἦρωα, ἦροα, 
ἦρως; ἦρωες, ἦροες, ἡρώων, ἧρωσι, 
ἥρωας, ἧροας.) ἦέγο, εἰἴμβετ Ῥοσαυδα ἃ 



ἥρως 

Ῥαγεηΐ ἰβ αἰνίπε, ΟΥ δόσδυ8αε οὐ ουΐ- 

βίαπαϊηρ Δοπί νοτησοηῖβ ἢ Ἰορεπᾶδτν {1 105. 

Νὸ δοουγταῖς ἀἰδΕ ΠΟΌΟΩ 18 οὈβεγνεὰ Ὀδ6- 

τνξοη ἦρως δηὰ ἀνήρ, οἵ. Ῥ. 2. 29, 31. 

τίνα θεόν, τίν᾽ ἥρωα, τίνα δ’ ἄνδρα 
κελαδήσομεν Ο. 3. 3. ἦρως θεός ἩοτΓΑΚΙς8 

Ν, 3. 32. ἦροες ἀντίθεοι (ϑοἤτ,: ἥρωες 
οοὐά.: Ατροπδιυΐϊβ) Ῥ, 4. ὅϑ8ϑ. ἤροας 

ἀντιθέους (ϑ5οἰτ.: ἧρωας εοοἀὐά.: 186 

Οτοοῖβ δὲ Ττοῦ) Ρ. 1. δ8. μάκαρ μὲν 

ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ᾽ ἔπειτα 
λαοσεβής Βαῖίίος Ρ. ὅ. 98. (ἄνδρες) ἐς δὲ 

τὸν λοιπὸν χρόνον ἦἧροες ἁγνοὶ πρὸς 

ἀνθρώπων καλέονται τ. 188. 6. ἥρωι --- 
Εἰλατίδᾳ. Αἰργίοβ Ο. 0. 88. “᾿ἀμφὶ τεαῖς, 

ἧρως, χερὸς ἐργασίαις.᾽" Αἴδκοβ Ο. 8. 42. 

Λιακιάδι: νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα 

καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις 

Ρ. 8. 27. ἐκ δὲ Κρόνον καὶ Ζηνὸς ἥρωας 

αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν 
Νηρηίδων Αἰακίδας ἐγέραιρεν Ν. δ. 7. καὶ 

γὰρ ἡρώων ἀγαθοὶ πολεμισταὶ λόγον ἑκέρ- 
δανεν 1. δ. 80. Πηλέος ἀίει κλέος ἦἧρωος [. 6. 

28. "ἐρατὸν λύοι κεν χαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωι παρ- 
θενίας ᾿᾿ Ῥεῖουβϑ 1. 8. 45. πεϊξῃθουτβ οὗ 

Αἰἴακοβ: ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄωτοι πε- 

ριναιεταόντων ἤθελον κείνου γε πεί- 

θεσθ᾽ ἀναξίαις ἑκόντες Ν. 8. 9. τς Ατρο- 

πδυῖθ: ἀμπνοὰν δ᾽ ἥρωες ἕστασαν Ρ. 4. 

199. Λυδὸς ἧρως Πέλοψ Ο. 9. 9. εὐφράνθη 
τε ἰδὼν ἥρως θετὸν υἱόν Ατπρμλίγνοι Ο. 9. 

62. ἥρως --- αἷμα πρώτιστος --- ἐπέμειξε 

θνατοῖς [χίοπ Ῥ.-. 2. 83]. ᾿Ασκλαπιόν, 

ἦροα (ϑοῖγ.: ἦρωα οοἀά.) Ρ. 8. 7. ἥρως 

ἐπ᾽ ἀκταῖσιν θορὼν ἘἙπρῃαᾶπιοβ Ρ. 4. 86. 
“Ἄδραστος ἥρωνφ᾽᾽ Ρ. 8. 81. ἐπασκήσω 

κλυταῖς ἦρωα τιμαῖς Αἀγαβίοβ Ν, 9. 9. 

βασιλεύς, ἐξ ᾿ωὠκεανοῦ γένος ἥρως δεύτε- 
ρος Ηγρβοὺυϑβ ". 9. 14. ἡρώων, ὅσοι γαμ- 

βροί σφιν ἦλθον 80η5 οἱ Αἰργρίοβ Ρ. 9. 
110. θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως ᾿Ατρείδας 

Λβασημθπου Ῥ. 11, 831. σπέρμα ϑνατὸν 

ματρὶ τεᾷ πελάσαις στάξεν ἧρως" Ὑγη- 

ἄατευβ. Ν. 10. 82. κεῖνοι γὰρ ἡρώων 
διφρηλάται Λακεδαίμονι καὶ Θήβαις ἐτέκ- 
νωθεν κράτιστοι Καβίοτ αηᾷὰ [Ιο]8058 1. 1. 

11. ἥρωα Τήνερον Πα. 7. 18. Τροίαν, 
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Ἢσΐοδος] τἢς ροοί. 

ἡσυχᾷ!] 4εἶειν 

ἡσύχϊμος, -ον] ῥεαεείμϊ 

ἡσύχιος, -ον] γέείεϊ 

ἤτοι 

ἦρωσι μόχϑον. ἐμ Οτοοῖκβ δὲ τον 1. θ. 
28. πέτρῳ ἧροάς τ᾽ ἐπεμβεβαῶτας ἵππο- 

δάμους ἕλεν νἱοϊΐπι|5 οὐ ΑἸΚκγοπουβ Ν. 4. 

29. ἤρωες αἰδοίαν ἐμείγνυντ᾽ ἀμφὶ τρά- 

πεζαν θαμά (ϑιίορῆδηυβ: ἧρως --- ἐμίγ- 

νυτο οοὐά. ΡΙυΐατοΒ) ἐγ. 187. ἔταρ. 

Ἰῆρωι Πα. 78. 9. ἥρωί τε βωΐ Πα. 184.1. 

Ἰἄωτος ἡρώωϊ[ν ἔτ. 1118. 7. ἠ]ρώων αἱ 
ἔτ. 1404. 78 (49). 

Λάμπων δὲ μελέταν 
ἔργοις ὀπάζων Ἡσιόδον μάλα τιμᾷ 

τοῦτ᾽ ἔπος (οἱ. Ης5., Ορ. 412, μελέτη δέ 
τε ἔργον ὀφέλλει) 1. 6. 67. 

τίς ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ 
τε νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν ἀπέφυγεν; (Ηεετ- 
τλδηῃ: ἡσυχία(!:) εοἀά.) Ῥ. 11. δ8. θρόον 

ὕμνων δόνει ἡσυχᾷ Ν. 7. 82. 
ἡσύχία] (-ἰα, -ἰας, -ἰαν, -ἰα: ἀσυχ- βογίρ5ιὶς 

ρᾶββϑὶπι Βοθοκῃ: ν. Ἐοτγββϑίδη, 4811.) 

ῥεαεε, φμΐεί καὶ πρὸς ἡσυχίαν φι- 
λόπολιν καθαρᾷ γνώμᾳ τετραμμένον (ΞΟ. 

ψαύμιδα) Ο. 4. 16. δᾶμον γεραίρων τράποι 
σύμφωνον ἐς ἡσυχίαν Ῥ. 1. 10. ἡσυχίᾳ 
θιγέμενν μήτ᾽ ὧν τινι πῆμα πορών, 

ἀπαθὴς δ᾽ αὐτὸς πρὸς ἀστῶν Ρ. 4. 296. 
685Ρ., τοϑὲ ἔγοπι (01}}: ἡσυχίαν καμάτων 
μεγάλων ποινὰν λαχόντ᾽ ἐξαίρετον ὀλ- 

βίοις ἐν δώμασι (5Ξς. ᾿Ηρακλέα) Ν. 1. 70. 

ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον Ν. 9. 48. 

μόχθος ἡσυχίαν φέρει καιρῷ καταβαίνων 

Πα. 2. 88. ρζοὸ ροζβ., φιλόφρον ᾿Ησυχία, 

Δίκας ὦ μεγιστόπολι θύγατερ Ῥ. 8. 1. 
ἐρευνασάτω μεγαλάνορος ᾿Ἡσυχίας τὸ 

φαιδρὸν φάος (τ. 109. 2. τας. ἡσυχίαν 

Κέῳι( Πα. 4. 7. 
οὐδ᾽ ἡσύχιμον 

ἁμέραν ὁπότε παῖδ᾽ ἀελίον ἀτειρεῖ σὺν 
ἀγαθῷ τελεντάσομεν (Μοπιπιβεπ: ἀσύχι- 
μον ςοαά.) Ο. 2. 82. 

ἦ πολλάν τε καὶ 
ἡσύχιον βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πα- 

τρῴαις (ν. 1. ἀσύχιον) Ρ. 9. 22. 
ἥτοι] 1. -- ἦ τοι, επιρῃαῖϊς, ἱπιγοἀυοὶπρ 

βϑοπίδῃςα. ἃ. ἤτοι τό τε θεσπέσιον 

Φόρκοι᾽ ἀμαύρωσεν γένος Ρ. 12. 18. 
ἤτοι μεταίξαις σε καὶ νῦν τεὸς μάτρως 

ἀγάλλει Ν. ὅ. 48. Ῥ. ἤτοι καί. ἤτοι 
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ἦτοι 

καὶ ὁ καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε Βελλερο- 
φόντας Ο. 18. 84. ἤτοι καὶ ἐγὼ σκόπελον 
ναίων διαγινώσκομαι μὲν ἀρεταῖς Πα. 4. 

21. υἱὲ Φιλάνορος, ἤτοι καὶ τεά κεν -- 
ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν Ο. 
12. 18. ς. ἦτοι --- μέν. ἤτοι Πίσα 

μὲν Διός Ο. 2. 3. ἃ. ἤτοι --- γε. ἤτοι 

βροτῶν γε κέκριται πεῖρας οὔ τι θανάτον 

Ο. 2. 80. 
2. -- ἦ τοι ἃ. ἴῃ δῃδοοϊυξβοη, δἱΐοτγ- 

Ὡδῦνο ϑυρρσοββεά. ἐκ δὲ τελευτάσει 
νιν ἦτοι σάμερον δαίμων, τὸ δὲ μόρσιμον 
οὐ παρφυκτόν, ἀλλ’ ἔσται χρόνος οὗτος 
(οδιοτβ οχρὶὶ. ἦ τοῖ οπιρἤῃδβιζίης σάμε- 

ρον) Ρ. 12. 29. ». ἢ -- τοι. ἀλλά 
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ἦτορ] (ἦτορ, ἥτορι, ἦτορ, ἦτορ)  Λλλεανΐ, 
ἃ8 86εδὲ οἱ με ἐπουχὶβ δπα Ῥδϑβίοῃβ. 

εἰ δ’ ἄεθλα γαρύεν ἕλδεαι, φίλον ἦτορ 
Ο. 1. 4. Ζηνὸς ἦτορ λιταῖς ἔπεισε Ο. 2. 79. 

“'χεῖρες ξὲ καὶ ἦτορ ἴσον Ο. 4. 28. 
“μόχθου καϑύπερθε νεᾶνις ἦτορ ἔχοισα" 
Ῥ. 9. 82. ἴνγγι δ᾽ ἕλκομαι ἦτορ νεομηνίᾳ 

θιγέμεν Ν. 4. 86. τυφλὸν δ᾽ ἔχει ἦτορ 
ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος Ν. 7. 24. ἦ τιν᾽ 

ἄγλωσσον μέν, ἦτορ δ᾽ ἄλκιμον, λάθα 
κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει Ν. 8, 24. ἔστι δὲ 

καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ μοῖρα πρὸς 
εὐφροσύναν τρέψαι γλυκεῖαν ἦτορ Ι. 8. 11. 
ἤτορι δὲ φίλῳ παῖς ἅτε ματέρι κεδνᾷ 
πειθόμενος κατέβαν Πα. 6. 12. 

τι προσφέρομεν ἔμπαν ἣ μέγαν νόον ἤτοι ἠῤύ] ν. εὖ. 
φύσιν ἀθανάτοις Ν. 6. δ. οἴ. ΒΕΚΚες, ἠύκομος, -ον] οὐὐὰ ἰουεῖν δαὶν ἠυκό- 
ΑἸθο. Ογ., 5. ν. ἤτοι" οὐκ ἄρχον, ἀλλ᾽ μων --- Μοισᾶν Ο. 6. 91. ἠύκομοι --- Χάρι- 
ὑποτασσόμενον. Πίνδαρος Θρήνοις ἔτ. τες Ῥ. δ. 45. 

138, ᾳυοὰ δὰ Ν. 6. ὅδ βροοΐατε σοηβυὶϊξ ' ἠΐπυργος ὠεῖϊ τιυα!]οὰ δέξαιτο δ᾽ Αἰακιδᾶν 
Βοςοκῇῃ, οἰ]. ΤῊ. Μαρ., εο]., 8. ν. ἤτοι 

(ἐν Πινδάρῳ ἅπαξ.) 

θἄγω] ὡλεί τις. θάξαις δέ κε φύντ᾽ ἀρετᾷ 
ποτὶ πελώριον ὁρμάσαι κλέος ἀνὴρ θεοῦ 
σὺν παλάμᾳ (ϑςῇς.: θήξα(ι),ςς οοἀά., ἀεΐ. 

Β, δτοῖς, Εοτγοβϑηδη; ἃ »παη ἐομὰᾶ τυλε) Ο. 

10. 20. 
θδέομαι) οδεενυα “θαέομαι σαφὲς δρά- 

κοντα ποικίλον αἰθᾶς ᾿Αλκμᾶν᾽ ἐπ᾽ ἀσπί- 

δος νωμῶντα᾽᾽ (Λαιϊιρδίατειϑ ῬΓΟΡΒ 65.685) 

Ῥ, 8. 458. αἀνεῖγε, “ταὶ δ᾽ ἐπιγουνίδιον 

θαησάμεναι βρέφος αὐταῖς (Βετρκ, οἵ. 

ἔς. 884. 10: θακάμεναι, θηκάμεναι, θησά- 
μεναι ςοἀά. : κατθηκάμεναι ΜοΞ0})} Ρ. 9. 62. 

θδητός) (-ὁς, -ὀν; -άν; -όν, «οἷσι, -ὀν.) 
τὩῳοπάεν[εϊ, δειυοη ἀνε θαητὸν ἀγῶνα 
Ο. 8. 80. θαητὸν μέγαρον πάξομεν Ο. θ. 2. 

θαητοῖσι γνίοις Ῥ. 4. 80. αἰσχύνοι δέ οἵ 
θαητὸν εἶδος (οὗ ἀη οΔΚ) Ρ. 4. 264. οἵ τεὸν 

δόμον Πυθῶνι δίᾳ θαητὸν ἔτευξαν Ῥ. 7. 12. 

ἐπεὶ θαητὸν εἶδος ἔπλετο οἱ ἰῃς ἀδυρμῖοτ 

οὐ Απίδίοβ Ῥ. 9. 108. τὸν ᾿Ἱπποκλέαν ἔτι 

ἠύπυργον ἕδος (5ς. τὸν ὕμνον: εὔπυργον 
ςοἄά., εοττ. Ετ. ϑεμβπ 4) Ν. 4. 12. 

καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς --- θαητὸν ἐν 

ἅλιξι θησέμεν Ῥτ. Ῥ. 10. 68. θαητὰν ἐς 
αἴγλαν παῖς Διὸς --- μόλεν Ν. 1. 88. 

ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ μακαρίζω μὲν --- καὶ τὸ 
θαητὸν δέμας Ν. 11. 12. ᾿Αοσφόρος θαητὸς 

ὡς ἄστροις ἐν ἄλλοις 1. 4. 24. 

θάλᾶμος) (-ον, -ῳ, -ον; -ῶν, «οἷς, -ους.) 
ἃ. α. ἐλανηδεν, καὶ, Ὁ]. να ςίοη κολλᾷ 

τε σταδίων θαλάμων ταχέως ὑψίγνιον 
ἄλσος Ο. ὅ. 18. τοὺς δ᾽ ἐν πολυχρύσοις 

θαλάμοις βιοτά (58ς. εὐφραίνει) ἔτ. 221. 8. 
“πρὸς ΑἸήτα θαλάμους" Ρ. 4.ὄ 100. β. 
68Ρ., δεδολανιδεν Λικύμνιον ἐλθόντ᾽ ἐκ 

θαλάμων Μιδέας (Ρ]. ὑτο 5'πρ.) Ο. 7. 29. 

πρὶν τελέσσαι ματροπόλῳ σὺν ᾿ἘΕλειθυίᾳ, 

δαμεῖσα --- ἐν θαλάμῳ Ρ. 83. 11. θαλάμῳ δὲ 

μίγεν ἐν πολυχρύσῳ Λιβύας Ῥ. 9. θ8. 

ἐς θαλάμου μυχὸν εὐρὺν ἔβαν Ν. 2. 42. 
μεγαλοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοις Διὸς 

ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο (ρ]. Ῥτὸ 58ἰηᾳ.) Ρ. 2. 838. 
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Ὁ. ἐππὲν ῥραγὲ οἵ α ἐδηιρίε, Ξαποίμαγν Ἕσ- 
τία, --- εοὖ μὲν ᾿Αρισταγόραν δέξαι τεὸν ἐς 
θάλαμον (εἰς τὸ πρυτανεῖον. Σ.) Ν. 11. 8. 

χρυσέας ὑποστάσαντες εὐτειχεῖ προθύρῳ 
θαλάμον κίονας (τὸ προοίμιον. Σ.) Ο. 6. 1. 

φοινικοεάνων --- οἰχθέντος ᾿ὡρᾶν θαλά- 
μου ἔτ, 76. 14. 

θάλασσα] (-ας, -ᾳ, -αν) “ὦ ἐν καὶ 
θαλάσσᾳ Ο. 3. 29. πολιᾶς --- ἔνδον θαλάσ- 

σας Ο. 7. θ2. ᾿Ιονίαν τάμνων θάλασσαν 

Ῥ. 8. 68. χὠπόσαι ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποτα- 
μοῖς ψάμαθοι --- κλονέονται᾽" Ῥ. 9. 47. 

πέταται δ᾽ ἐπὶ τε χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας 
τηλόθεν ὄνυμ᾽ αὐτῶν Ν. 6. 48. θαλασσ 

4τ. 884. ἐπῇῦεν γᾶν τε καὶ {πᾶσαν ἢ) 
θάλασσαν ἔς. δ18. 2. Αἰγνπτίαν Μένδητα, 
πὰρ κρημνὸν θαλάσσας ἔσχατον Νείλου 
κέρας ἱ. 6. οἱ ΙΔς Ταπαὶβ ἐγ. 201. μελικτὰς 

ὁδοιπόρους θαλάσσας ἐγ. 840. 

θἄλασσαϊῖος) οὗ ἐδδ :α θαλασσαῖον --- 
δελφῖνα Ρ. 2. δ0. 

θἄλάσσιος] οἵ ἐδ 566 θαλασσίαις ἀνέ- 
μὼν ῥιπαῖσι πεμφθεὶς ὑπὸ Τροίαν Ν. 8. δὅ9. 

θάλεια] {. 4ἀ). γι! ἀγώνων μοῖραν 
ρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεϊ διέποντι θάλειαν 
Ν. 10. δ8. 

θἄλερός] ὀδίοονείη, διχοηι θαλερὰν 
Ἥβαν Ν. 1. 11. 

θᾶλέω] -- θάλλω, 4. ν., τος ψΒοΝ ἐθάλησα 
ΒΟΣνΟΒ 88 δοζ., Ν. 4. 88, Ν. 10. 42. [κε- 

λάρνξεν --- θήλεον γάλα (εοὐά. ΡΙαυΐ- 
διοιῖ: θηλᾶν ΜΝ]. : θάλεον, -ξον, Θομείά6- 

νάπ, Βοσρκ) "(γ 1040. 8.5] 

Θἅλια)] α. Τεείἑυΐέν, ους οὗ 6 ὄγαοθϑ. ὦ 
πότνι᾽ ᾿Αγλαία φιλησίμολπέ τ᾽ ξΕὐφρο- 
σύνα, θεῶν κρατίστου παῖδες, --- Θαλία 
τε ἐρασίμολπε Ο. 14. 16. Β. ")]., 
7επεἰυϊέν, δοϊάαν ᾿Ερατιδᾶν τοι σὺν 
χαρίτεσσιν ἔχει θαλίας καὶ πόλις Ο. 7. 94. 

ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος τερπναῖσι θαλίαις 

Ο. 10. 76. καὶ σὺν εὐφώνοις θαλίαις 

ὀνυμαστάν (86. πόλιν) Ρ. 1. 88. (Ὕπερ- 

βορέων) ὧν θαλίαις ἔμπεδον εὐφαμίαις τε 

μάλιστ’ ᾿Απόλλων χαίρει Ρ. 10. 84. 
στεφάνων καὶ θαλιᾶν τροφὸν ἄλσος 
᾿Απόλλωνος Πα. 6. 14. ἀυῦ. εχ. θ(αλί)αν. 
(ϑπιρΡ. 81::ε}}) Πα. 6. 188. 

θάλος 

θάλλω] (θάλλει, -οντι; -ὧν, -οντος, -Ὄντες, 
οντας; -οἷσα, -οιἷσαν: ἱπιρί. ἔθαλλεν: 

δοζ. θάλησε(ν); ρί. τέϑᾶλεν, τεθᾶλότα.) 
ἃ. Ποινί δ, δίοςφονι ἔντι(δὲ καὶ» θάλ- 

λοντος ἐκ κισσοῦ στεφάνων Διοίνύσου) 
Θρ. 8. 8. Ὁ. οαυ88), »παλε 10 ῥνοάμοδ 
οὐ καλὰ δένδρε᾽ ἔθαλλεν χῶρος Ο. 8. 28. 

ς. τηοῖ., Ποωμνέδι, ῥγοβΡεῦ ὄγδοον θάλ- 
λεῖ μέρος ᾿Αρκεσίλας Ρ. 4. θ6. παρμονίμαν 
θάλλοισαν εὐδαιμονίαν Ῥ. 7. 21. νιν - 
θῆκε δέσποιναν χθονὸς ῥίζαν ἀπείρον 

τρίταν εὐήρατον θάλλοισαν οἰκεῖν (θάλ- 

λοισαν νἡτμ δέσποιναν, Σ; ψἱῈ ῥίζαν 
«ἀἀ.) Ῥ. 9. 8. οὐχ ὁμῶς πάντα χρόνον 

θάλλων ὁμιλεῖ (8ς. ὄλβος) 1. 8. 6. τὶν δ᾽ ἐν 

᾿Ισθμῷ διπλόα θάλλοισ᾽ ἀρετά 1. ὅ. 17. 

θάλλοντος ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίον 

δεύτερον κρατῆρα Μοισαίων μελέων κίρ- 

ναμεν 1. 6. 1. παρὰ δέ σφισιν εὐανθὴς πᾶς 
τέθαλεν ὄλβος Θρ. 7. 7. ς. ἀδε,, θάλλει δ᾽ 
ἀρεταῖσιν (3.. ἡ ᾿Οποῦ:) Ο. 9. 16. εὑ- 

ρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ ὄλβῳ τεθα- 
λότα Ῥ. 11. δὅ8. ᾿Ορσοτριαίνα ἵν’ ἐν 
ἀγῶνι βαρυκτύπου θάλησε Κορινθίοις 
σελίνοις (Ξς. Καλλικλέης) Ν. 4. 88. νικα- 
φορίαις γὰρ ὅσαις {Ππποτρόφον ἄστυ τὸ 
Προίτοιο θάλησεν! Κορίνθου τ᾽ ἐν μυχοῖς 
Ν. 10. 42. (ἀρετὰς) αἷσι Κλεωνυμίδαι 

θάλλοντες αἰεὶ σὺν θεῷ θνατὸν διέρχονται 
βιότου τέλος 1. 4. 4. ἄμμι δ᾽, ὦ χρυσέᾳ 
κόμᾳ θάλλων, πόρε, Λοξία οὐδὴ Ἰωχινίαηπ 

ἐοϊάδη λαὶν 1. Ἴ. 49. τὸ δ᾽ εὐβουλίᾳ τε καὶ 
αἰδοῖ ἐγκείμενον αἰεὶ θάλλει μαλακαῖς 

εὐδίαις Πα, 2. δ2. Αἰολάδα σταθμὸν --- 

ὑμνήσω στεφάνοισι θάλλοισα παρθένιον 
κάρα ἃ οβοτυϑ οἱ ρὶτ]8 βἰηᾷ5 Παρθ. 2. 1]. 
κατὰ μὲν φίλα τέκν’ ἔπεφνεν θάλλοντας 

ἧβᾳ (Βοεοκῃ: θάλλοντα ςοἀά.) ἐτ. 17]. 
ἃ. ἔγαρ. Ἰθαλλο[ν)τι[ Πα. 18. ἃ. 10. 

θάλος] «. Μοιυενίηρ ξαγίαηᾶ, ὁγοη πιοῖ,, 
μάτρωί θ᾽ ὁμωνύμῳ δέδωκε κοινὸν θάλος 

(τὴν τῆς νίκης εὐδοξίαν. Σ.) 1. 7. 24. 

ἀέῤ)ξετ᾽ ἔτι, Μοῖσαι, θάλος ἀοιδᾶνί Δ. 1. 

14. Ὁ. οἰήέρνϊίηρ, ἐκειὰ Θέρσαν- 

δρος --- ᾿Αδραστιδᾶν θάλος ἀρωγὸν 
δόμοις Ο. 2. 46. 'Ηρακλέης σεμνὸν θάλος 

᾿Αλκαιδᾶν Ο. 6. θ8. κλεινᾶν Συρακοσσᾶν 



θαλπνός 

θάλος ᾿Ορτυγία Ν. 1. 2. ἀνδρὸς δ᾽ οὔτε 

γυναικός, ὧν θάλεσσιν ἔγκειμαι Παρθ. 2. 86. 
θαλπνός)] ὡαν!» μηκέτ᾽ ἀελίου σκόπει 

ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν 

ἄστρον Ο. 1. 0. 

θάλπω]) ὡαγηι ρᾶ58., εἰ δ᾽ ἔτι ζαμενεῖ Τιμό- 

κριτος ἁλίῳ σὸς πατὴρ ἐθάλπετο Ν. 4. 14. 
θᾶἄμά] οὔεν παίζομεν φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ 

θαμὰ τράπεζαν Ο. 1. 17. [φύονται -- 

πολιαὶ θαμὰ καὶ παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα 
χρόνον (θαμάκι ν. 1.) Ο. 4. 27.) ἀδυμελεῖ 

θαμὰ μὲν φόρμιγγι Ο. 7. 12. μέλπονται θα- 

μὰ σεμνὰν θεὸν Ῥ. 8. 78. ““ἦ μὰν --.ὥτρυνον 

θαμά" Ῥ. 4. 40. νόμον --- λεπτοῦ διανισό- 

μενον χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων Ρ. 12. 28. 

λαὸν --- θαμὰ δὴ καὶ ᾿Ολυμπιάδων φύλ- 

λοις ἐλαιᾶν χρυσέοις μιχθέντα Ν. 1. 17. 

θαμὰ δ’ ἀλλοδαπῶν οὐκ ἀπείρατοι δόμοι 

ἐντί Ν. 1. 22. θαμὰ μὲν ᾿Ισθμιάδων δρέ- 
πεσϑαιὶ κάλλιστον ἄωτον Ν. 2. 9. θαμά 
κε --- ὕμνον κελάδησε καλλίνικον Ν. 4. 16. 

ΑἸἰγᾶθεν ποτὶ κλειτὰν θαμὰ νίσεται ᾿Ισθμὸν 

Δωρίαν Ν. ὅ. 31. δύνασαι --- θαμὰ διδό- 
μεν Ν. 7. 97. θαμὰ Δ[ελφ)ῶν --- ἱστάμεναι 

χορὸν --- παρθένοι Πα. ὃ. 98. πεφόρητο δ᾽ 
ἐπ᾿ Αἰγαῖον θαμά Πα. 7Β. 49. θαμὰ δ᾽ 

ἐρί Πα. 12. 8. θαμὰ γὰρ οἴκοθίεν Δ. 4}. 11. 

βασιλῆος ἀταλασθίᾳ κοτέων θαμά τ. 

1404. δὴ (81). ἥρωες αἰδοίαν ἐμείγνυντ᾽ 

ἀμφὶ τράπεζαν θϑαμά ἐγ. 187. 

θᾶἄμᾷκϊ(ς)} οἴεη φύονται --- πολιαὶ 
θαμάκι παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χρόνον 

(ν. 1. θαμὰ καὶ) Ο. 4. 91. ἕπεται δέ, 

Θεαῖε, --- εὐάγων τιμὰ --- θαμάκις Ν.. 10. 
38. ἀθρόοις ἀνδησάμενοι θαμάκις ἔρνεσιν 

χαίτας 1. 1. 28. 

θαμβαίνω)] αὐὠνηἷγε τόθι δένδρεα θάμ- 
βαινε σταθείς (θαύμαινε ν. 1.) Ο. 8. 82. 

θαμβέω)] δε αξίονἱξηεά αὐ ς. αες., τὸν 
ἐθάμβεον "Αρτεμίς τε καὶ θρασεῖ’ ᾿Αθάνα 
(Μοςοῖ : ἐθάμβευν οοἀά.) Ν. 8. δύ. 

θάμβος] ανιαξενιδηΐ ἔστα δὲ θάμβει δυσ- 
φόρῳ τερπνῷ τε μιχθείς Ν. 1. δ6. 

θἄμϊνᾷ] ογενιι ἀκέρδεια λέλογχεν θαμινὰ 
κακαγόρους Ο. 1. ὅ8. χερσὶ θαμινὰ βραχυ- 

σίδαρον ἄκοντα πάλλων Ν. 8. 44. Λατοί- 

δαν θαμινὰ Δελφῶν κόραι Πα. 6. 16. 

280 θαῦμα 

θάμνος Ὁ] ὀμελ 
4. 82. 

θάνᾶἄτος] (-ου, -οἷο, -ῳ, -ον.) ἀξα δ ἤτοι 
βροτῶν γε κέκριται πεῖρας οὔ τι θανάτον 

Ο. 2. 831. Κύκνον τε θανάτῳ πόρεν Ο. 2. 

82. θάνατον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν Ο. 10. 42. 

ὥρᾳ --- ἅ ποτε ἀναιδέα Γανυμήδει θάνατον 
ἄλκε (μόρον ςοπὶ. Μοτηπιβοη) Ο. 10. 100. 

ὀλέσσαι οἰκτροτάτῳ θανάτῳ Ρ. 8. 42. 
ἄνδρ᾽ ἐκ θανάτον κομίσαι ἤδη ἁλωκότα 
ῬΡι 8. δ6. ἐπὶ καὶ θανάτῳ φάρμακον 
κάλλιστον ἐᾶς ἀρετᾶς ἅλιξιν εὑρέσθαι σὺν 

ἄλλοις Ρ. 4. 186. ὁ θεῖος ἀνὴρ πρίατο μὲν 

θανάτοιο κομιδὰν πατρός Ῥ. Ὁ. 389. 
νασιώταις λίθινον θάνατον φέρων (β8α. 

Περσεύς) Ῥ. 10. 48, μέλανος ἂν ἐσχατιὰν 

καλλίονα θανάτου (στείχοι» (Ετ. Θομπιϊά, 

ΜΠ]. : θάνατον ν. 1.) Ρ. 11. 671, τᾷ Δαιδά- 

λον δὲ μαχαίρᾳ φύτευέ οἱ θάνατον --- Πελίαο 
παῖς Ν, 4. 89. ἀφνεὸς πενιχρός τε θανάτου 

παρὰ σᾶμα νέονται Ν. 7. 19. πεῖραν --- 

ταύταν θανάτον πέρι καὶ ζωᾶς ἀναβάλλο- 

μαι Ν. 9. 29. “καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ᾽ 
ἐπίτειλον, ἄναξ΄᾿ Ν. 10. τῇ. ᾿᾿θάνατόν τε 

φυγὼν καὶ γῆρας ἀπεχθόμενον'’ Ν. 10. 
883. τό οἱ ἔτει θανατοί Πα. 22. 10. Ἰμαν 

θάνατον Δ. 1. 86. ᾿Αλαλά --- ᾧ θύεται 
ἄνδρες ὑπὲρ πόλιος τὸν ἰρόθυτον θάνατον 

(τὸν ἴρ. θα. 5601. ΘίογπΌ8.}) ἐγ. 78. 3. 

θάνατον κεροέσσᾳ εὑρέμεν ματεῖσ᾽ ἐλάφῳ 
(8ς. κύων) (τ. 1074. 4. σῶμα μὲν πάντων 

ἕπεται θανάτῳ περισθενεῖ ἐγ. 181. 1. 

θαρσᾶἄλέος] εοηάεη! θαρσαλέα δὲ παρὰ 

κρατῆρα φωνὰ γίνεται Ν. 9. 49. 
θαρσέω] ὁε εοηβάεηι ὄρθιον ὥρυσαι 

θαρσέων Ο. 9. 110. τὸν δὲ θαρσήσαις --- 

ὧδ᾽ ἀμείφθη (θαρρήσας ν. 1.) Ρ. 4. 101. 

θάρσος] εοηγάεηοε θάρσος τε τανύ- 
πτερος ἐν ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπλετο Ρ. ὅ. 111. 

[θαρρέω, ν. 1. Ρ. 4. 101. ν. θαρσέω.] 
θᾷσσον) α. Ξ«υἱμὶν θᾶσσον ἔντνυεν Ρ. 4. 

181. Ρ. Τοοιρ. δάν., ουυΐδεν καὶ 

ἀγάνορος ἵππου θᾶσσον καὶ ναὸς ὑποπτέ- 

ρου Ο. 9. 24. 
θαῦμα] "πανυεί ἦ θαύματα πολλά (ν. 1. 

θαυματὰ) Ο. 1. 28. τέρας μὲν θαυμάσιον 
προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων 

θαίμν (Ξρρ. ΒΙ455) Πα. 



θαυμάζω 

ἀκοῦσαι, οἷον ἔπε ογτυρτίοη οὐ Ετπᾶ Ρ. 1. 

26. οὖ θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθλη- 
ταῖς ἀγαθοῖσιν Ν. 10. δύ. 

θαυμάζω] «. »τανυεί (αἱ) ἐμοὶ δὲ θαν- 

μάσαι θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνε- 
ται ἔμμεν ἄπιστον Ρ. 10. 48. ς. ἃες,, 

“θυμὸν γνναικὸς καὶ μεγάλαν δύνασιν 

θαύμασον, οἷον ἀταρβεῖ νεῖκος ἄγει κε- 
φαλᾷ'᾽ Ῥ. 9. 31. Ῥ. ὡομάᾶεν ἀλλὰ 
θαυμάζω, τί με λέξοντι ᾿Ισθμοῦ δεσπόται 

{τ 122. 18. 
θαυμάσιος) ιυοη δεν! τέρας μὲν θανυ- 

μάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόν- 
τῶν ἀκοῦσαι Ρ. 1. 20. 

θαυμαστός] ὠοηπάενε ἃ. οἱ ρογβοῃβ. 
Παρρασίῳ στρατῷ θαυμαστὸς ἐὼν φάνη 

Ο. 9. 96. ἐκ δ᾽ ἐγένοντο στρατὸς θαυ- 
μαστός Ῥ. 2. 47. ξείνοις δὲ θανμαστὸς 

πατήρ Ρ. 8. 71. ᾿Αελίου θαυμαστὸς υἱὸς 
(3ο. Αἰήτας) Ρ. 4. 241. Β. οἵ τρίηρϑ. 

“ραυμαστὸς ὄνειρος" Ρ. 4. 168. ναυσὶ δ᾽ οὔτε 

“πεζὸς ἰὼν κεν εὕροις ἐς Ὑπερβορέων ἀγῶνα 

θαυμαστὰν ὁδόν Ῥ. 10. 80. ἵστω λαχὼν 
πρὸς δαιμόνων θαυμαστὸν ὄλβον Ν. 9. 46. 
θαυμαστὸν ὕμνον Ι. 4. 21. καὶ γὰρ ἐριζό- 

μεναὶ νᾶες --- θαυμασταὶ πέλονται (εἶπε 
ἀετς πᾶσ ρος πιο γοι υηροη {τ ᾿δίοροπ᾽, 

Βοβαδάοιναιάξ, 2711}1. δ. 6. 

[θαυματός, ν. 1. Ο. 1. 28, ν. θαῦμα; ςοπὶί. 
Ἐτ. ϑομπιά. Ρ. 10. 80, ν. θαυμαστός.] 

θεά] (-ά, -εᾶς, -ῷ; -ἄν.) ροάεςς 

Αἴμοπα: ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν 

βωμὸν Ο. 7. 42. ἀνὰ βωμῷ θεᾶς Ο. 18. 78. 
Ὑπεταθ: ὧς φάτο Κρονίδαις ἐννέποισα 

θεά 1. 8. 406. Μυδε8: φῶτα καὶ φθίμενον 

ὕμνοις θεᾶν διδόμεν 1. 8. 60. (Αἰγίνα θεᾶς 

(εοἀά.: Αἰγίναθε δὶς τὰ. ϑομνασίζ: 

Αἰγίνᾳ ϑεοῦ Ετ. δομπιἀ) Ν. δ. 41. Ἰθεᾶς 
θ᾽ ἐλικάμπυκ[ος (ϑοηιοῖο) Πα. 8. 16. 

Θεαῖος] 850η οὐ Ου]ΐα58, οἱ Ατροβ, νἱοῖοτς ἴῃ 
Ὑυγοϑίηρ ἰπ ἔπς Ατρῖνες Ἡεκαϊοπιραίδ. 

Οὐλία παῖς ἔνϑα νικάσαις δὶς ἔσχεν Θεαῖος 

εὐφόρων λάθαν πόνων (Ηδοτηιδηπ; Θει- 

αἴος οοὐά.) Ν. 10. 24. Θεαῖε (Βοεροκῆ: 
Θειαῖε εοἀά.) Ν. 10. 87. 

Θεανδρίδαι] ἃ οἷαη οὗ Αἰφίπα, ἴο νυ τπς 

νίοῖος Τἰπηαϑάσοποβ Ὀεϊοηροά. Θεαν- 

231 θέλω 

δρίδαισι δ᾽ ἀεξιγυίων ἀέθλων κάρυξ 

ἑτοῖμος ἔβαν Ν. 4. 28. 
θεᾶρία] ταονεά »ηὲδείο» ἢ μνάσει δὲ καί 

τινα ναίο[ν]θ᾽ ἑκὰς ἡρωίδος θεαρίας 

(ρεγμαρβ δά].) Πα. 14. 87. 

Θεἄριον] οοἰϊοζε οὗ με βδογοὰ απ βϑασίοϑ 

βεπΐ ἴο Αροῖὶο ἔσοπι Αἰρῖὶπα. τάνδε νᾶσον 

εὐκλέι προσέθηκε λόγῳ καὶ σεμνὸν ἀγλα- 

αἷσι μερίμναις Πυθίον Θεάριον Ν. 8. 70. 

Θεᾶρίων) [αἰπετ οὐ ϑορβεποβ οἱ Αἰρίπα. 
παῖς ὁ Θεαρίωνος --- Σωγένης Ν. 1. 7. 

Θεαρίων, τὶν δ᾽ ἐοικότα καιρὸν ὄλβον 

δίδωσι Ν΄. 7. δ8. 
Θεία] πιοΐπος οἱ Ηοϊίοβ Ὁγ Ηγροτγίοῃ, δςο. 

ἴο Ηςβ8., ΤΒοορ. 3817]--4: ν. Ττἄπκεὶϊ, 

Ν ΔῈΕ, 802, Ὁ ἃ Ρ, δδ4{{. μᾶτερ ᾿Αελίον 
πολνώνυμε Θεία 1. δ. 1. 

θείνω] εἰνδε σκάπτῳ θενὼν σκληρᾶς 
ἐλαίας ἔκτανεν --- Λικύμνιον (Ηατίυπε: 
θένων ςοἀά.) Ο. 1. 28. ςἔ. πεφνεῖν. 

Θειοδάμας 8] Κκίηρ οἱ Ὄτγγοροαβ, ἐαίμος οὗ 
Ἡγι.5, Ἰοθὰ ὈνΥ Ἡδργακιοθ, ν. ἱηέγα 

Θειόδαμος. γέτ. 388. 9. 

θειόδαμος)] εοά εονιρεϊϊεὰ Ἱπατρὸς 
ἑοῖο --- Ἰθειόδαμον -- Ἱπέφνε Δρνΐ 

(Δρύϊαντα παῖδα βυρρΡ. Τ. Τοὐϊ, 5ς. ἀς 
Ὀτγδηῖς ἃ ραῖτε ἔῷγουτρο ποςαῖο: Θεῖο- 

δάμανίτα)] Δρύίοπα 1]. 56. ἀ6 Τηοὶοάδ- 

τιαηΐϊς Ὥγγορε δΔΌ Ἡδτγου!α νἱοῖο) ῥέτγ. 

8δὅ. 9. 
θεῖος] 4. ἀΐυΐνηε Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον 

εαξὶς Ο. 2, 88. “φὴρ --- θεῖος᾽᾿ Ομείτοι 
Ῥ. 4. 119. ἄστυ χρυσοθρόνον διανέμειν 

θεῖον Κυράνας Ῥ. 4. 261. Ὁ. ροὰ ἰδ 

ὁ θεῖος ἀνὴρ ΑπΈΪοοΝ 5 Ῥ. 6. 88. 

θέλγητρον] αἰδναείΐον θέλγητρ᾽ ἁδονᾷς 
ἐγ. 218 δὰ ἐσ. 228. 

θέλγω] α. ἐπολαπί κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων 
θέλγει φρένας (θέλγεις σοηΐ. Ἀγαυβε: 
οἵ ἃ ᾿γσα) Ρ. 1. 13. Ὀ. «οοἱλε ἄρι- 

στος εὐφροσύνα πόνων κεκριμένων ἰατρός. 

αἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ 
θέλξαν νιν ἁπτόμεναι (νιν -- πόνους, 

Ὀιάγτηυβ: τὸ εὐφροσύναν, Αὐϑίατοἢυ5) 

Ν. 4. 8. 

θέλω] (οἴ. ἐθέλω. θέλοντι; θέλοι; θέλων, 
τοντι, -οντες.) δέ γδαάγ ἰο, ιυἱδὴ ςο. ἱπί. 



θέμεθ'λα 

ἐσλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἐσλοῖς ἔργα θέλοι δόμεν (86. 

Ζεύς) Ο. 8. 86. θέλοντι δὲ --- αἰεὶ μένειν 

τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς Ῥ. 1. 62. 

᾿Αλεύα τε παῖδες, ᾿Ἱπποκλέᾳ θέλοντες 

ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὅπα 

Ῥ. 10. δ. “εἰ μὲν --- αὐτὸς Οὔλυμπον 

θέλεις (ναίειν) Ν. 10. 84. Ζεὺς ὅτ’ ἀμφὶ 
Θέτιος ἀγλαός τ᾽ ἔρισαν Ποσειδὰν γάμῳ, 
ἄλοχον εὐειδέα θέλων ἑκάτερος ἐὰν ἔμμεν 

Ι. 8. 288. ἀλλ᾽ αἷνον ἐπέβα κόρος --- 
τὸ λαλαγῆσαι θέλων κρυφόν τε θέμεν 
ἐσλῶν καλοῖς ἔργοις (εοἀά., ἀεί. νᾶ 
1εουνοη: θέλον ποπι., οοηΐ. (ορροῖΐᾶ: 

θέλει ΝΝ}}.) Ο. 2. 97. ρασί. δῦβ., γεαάγ, 

ὐὐηρ, τὸ Καστόρειον --- θέλων ἄϑρησον 

Ῥ. ὦ. 69. “εἴ ποτ᾽ ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ πάτερ, 

θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσας" 1. 6. 48. 
Ἰθέλοντι δόμεν Πα. 106. 4. 

θέμεθ'λα] (τά) ἃ. οεπάδαϊοης "Διὸς 

ἐν ΓΑμμωνος θεμέθλοις᾽᾽ ἱ. «6. ἐσΙῃρ]α 

Ρ. 4. 16. Ῥ. 7οοἱδέϊὶς ἀμφὶ Παγ- 

γαίου θεμέθλοις ναϊετάοντες (Βοροκ: 

θέμεθλα νεὶ οὔ. ςοὐᾷ.) Ῥ. 4. 180. Ἰε 

Παρνασσοῦ θεμείθλ ῥέγ. 388. δ. 

[θεμερός; θαμερᾶ, θεμερᾷᾶ εοἀὰ. Ν 7. 88. 
ἡμέρᾳ οουΐ. Βοπεάϊςξυ5, ἰηντί. Σ τπείγ.] 

θεμΐγονος) δονη οΓ Τλειπῖς τῶραί τε 
Θεμίγονοι Πα. 1. 0. 

θεμίζω)] κουόνη γὴν “ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ 
καὶ σὲ θεμισσαμένους ὀργὰς ὑφαίνειν" 

Ῥ, 4. 141. 
θεμίξενος, -ον] οἵ 7ιε5| δοεῤίαϊ ἐν κατε- 

ρεῖς πτόθεν ἔλαβες ναυπρύτανιν δαίμονα καὶ 

τὰν θεμίξενον ἀρετάν. οἵ Αἱρίπα Πα. 6. 131. 
θεμίπ' λεκτος) ὠουεη αροογάϊηρ ἰο γσίρλὲ 

πδαρ6 θεμιπλέκτοις ἁμᾶ Λατοίδα στεφά- 
νοῖς ἐκ τᾶς ἱερᾶς Σικυῶνος Ν. 9. δ2. 

θέμις} (θέμις, -ἴτος, -ἰδος ἢ, -ἴν; θέμιτες, 
εἰτ[ων), -ἰσσιν.) 

1. ἃ. νίρδι (ἀϊνπεὶν οτἀαίηςἀ) στῆναι 

μὲν οὐ θέμις οὐδὲ παύσασθαι φορᾶς (οὐ 

ἀοΙρ 5) ὑΐγ. 868. ο5ρ., ἐς σίρμῖ8 

ογάλίηοα ὮὉν Ζθεθι8β Χοηΐοβ, τεϊδηρ ἴο 

Βοβρ τα] γ, οἵ. Ο. 8. 22 ἱπέγα, καὶ ξενίον 
Διὸς ἀσκεῖται θέμις αἰενάοις ἐν τραπέζαις 

Ν. 11. 8. τῶν μὲν ὑπὸ στάθμᾳ νέμονται οὐ 

θέμιν οὐδὲ δίκαν ξείνων ὑπερβαίνοντες 
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(οὐ Αἰρίπα: οἱ. θεμίξενος, ξεναρκής) 1. 9. δ. 

Ἰθεμισί λέν. 8384. 3. Ὁ. ΡΙ. ἀϊνίηδ ογ- 

ἀϊπαπεές ἀγῶὥναδ᾽ ἐξαίρετον ἀεῖσαι θέμιτες 
ὦρσαν Διός Ο. 10. 24. εβΡ. ογαεῖίες, “τὸν 
μὲν --- Φοῖβος ἀμνάσει θέμισσιν᾽’ Ῥ. 4. 64. 

Τήνερον εὑρυβίαν θεμίτί[ων "] ἐξαίρετον 

προφάταν Πα. 9. 41. ν. θεμιστός. 

2. Τῃοπ 8, ῥοιυδν οἵ γἱρ᾿ ογάδν (Ἐατη6}}), 

ἔογιπο νἱΐίς οἱ Ζουβ, τηοΐμοτ οὐ ἐδα 

Ὧωραι, πιοέδες οἱ Εὐνομία, Δίκα, Εἰρήνα. 
Αἴγιναν --- ἔνθα σώτειρα Διὸς ξενίον 
“πάρεδρος ἀσκεῖται Θέμις ἔξοχ᾽ ἀνθρώπων 
Ο. 8. 22. αἰνήσαις ἕ καὶ υἱόν, ἂν Θέμις 

θυγάτηρ τέ οἱ σώτειρα λέλογχεν μεγα- 

λόδοξος Εὐνομία Ο. 9. 1δ. (Κόρινθον) ἐν 

τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει κασιγνήτα τε, -- 

Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰρήνα --- χρύσεαι 

παῖδες εὐβούλον Θέμιτος Ο. 18. 8. ὄφρα 
Θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν γᾶς 

ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾽ (θέμιν ΜΥ1].: “ΠΒοΙΠχα 

ϑδίζυηρ᾽ ΘΟΉΓ.: ῬΟΥθΔΡ5 8 τγοίοσεποο ἴο 

{λς αδογίρίπαὶ οἰ οἵἩὨ σε- Τβεηιὶς δὲ  εἰ- 

Ῥῆΐ, ΕΑγη6}}} Ῥ. 11. 9. εἶττε δ᾽ εὔβουλος ἐν 

μέσοισι Θέμις 1. 8. 81. πρῶτον μὲν εὔβου- 

λον Θέμιν οὐρανίαν χρυσέαισιν ἵπποις 

᾿ὠκεανοῦ παρὰ παγᾶν Μοῖραι ποτὶ 
κλίμακα σεμνὰν ἄγον Οὐλύμπον λιπαρὰν 
καϑ’ ὁδὸν σωτῆρος ἀρχαίαν ἄλοχον 

Διὸς ἔμμεν {τ. 80. 1. ἐγὼ μὲν ὑπὲρ χθονὸς 
ὑπέρ τ᾽ ὠκεανοῦ (1 Ἰεπηπιαΐε βομο  αϑῖδο 
Ῥοβὲ ὠκεανοῦ οβ8ὲ θέμιδος βΞοτὶρέυτι, φυοὰ 

ἐοτέ, ἐπ ταχίπηι τεοϊρίοηάυτι 651, ΟἸ}. Ης8., 

ΎΒεος. 133---δ.) Πα. 8. 16. 

θεμισκόπος) τυαϊολίηρ οὐὸν ὃν ἀϊυΐπε ογὰϊ- 
πᾶαποα ο. ἀδῖ. (Νεοπτόλεμον) ἡροίαις 

“πομπαῖς θεμισκόπον οἰκεῖν ἐόντα πολυθύ- 

τοις Ν. 7. 47. 

θεμισκρέων] νεεξης ὃν ἀϊυϊηο νἱρλί Βατ- 
τιδᾶν --- θεμισκρεόντων Ῥ. ὅ. 29. 

θεμιστεῖος] οἵ ἀϊυΐηε γἱρδὲ (ρων) 9ε- 
μιστεῖον ὃς ἀμφέπει σκᾶπτον Ο. 1. 12. 

Θεμίστιος) οἱ ἴῃς Αἰρίποΐδῃ εἰὰπ οὗ 186 
Ῥβαϊγονίδαδὶ, ν. ϑονοῦγηβ, Βδςο γᾶς, 

42}. εἰ δὲ Θεμίστιον ἵκεις ὦστ᾽ ἀεί- 
δειν, μηκέτι ῥίγει Ν. δ. δ0. τόν τε Θεμιστίον 

ὀρθώσαντες οἶκον τάνδε πόλιν θεοφιλῆ 

ναίοισι 1. 6. 66. 



θεμιστός 

θεμιστός] οναρσεῖαν τι. Ρ]. ῥτοὸ 808. Δελ- 
φοὶ θεμιστῶν μάντιες ᾿Απολλωνίδαι (ὕμ- 

νῶν ρῬοβὲ θεμίστων ἀε]. Ἠσγηε: θεμίτων 

οοπὶ. Τυγγη) ἔτ. 192. 

θεμῖτός] νἱρλιεῖ “σέ (- ᾿Απόλλωνα), 

τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θιγεῖν" Ῥ. 9. 42. 

θέναρ] λοίϊἨου φοίνισσα δὲ Θρηικίων ἀγέλα 

ταύρων ὑπᾶρχεν καὶ νεόκτιστον λίθων 

βωμοῖο θέναρ (τὸ τοῦ βωμοῦ κοίλωμα 
τὸ ὑποδεχόμενον τὰ θύματα. Σ.) Ρ. 4. 206. 

γαίας τε πάσας καὶ βαθύκρημνον (εγπο: 

τον οοὐὰ.) πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ 
(βο. Ἡρακλέης: “πε λοίίοιν δεά, οἴ. τένα- 

γοζ) |. 4. 60. 
Θεόγνητος] νίεϊος δὲ ΟἸἰγτιρῖα, ἀπο] οἵ 

ΑἸ ϑιο ΘΠ 03, παλαισμάτεσσε γὰρ 

ἰχνεύων ματραδελφεοὺς Οὐλυμπίᾳ τε Θεό- 
γνῆτον οὐ κατελέγχεις Ρ. 8. 80. 

θεόδμᾶτος, (-α), -ον] (ῳ, -ον, -ους; -α, 

τας; τον δοο., -ὧν.} ἃ. ἑἐγεαίεά ὃν λεαῦεῃ 

τοξοφόρον Δάλου θεοδμάτας σκοπόν 

Ο. θ. ὅ9. ᾿Αφροδίτα --- θεοδμάτων ὀχέων 
ἐφαπτομένα χερὶ κούφᾳ Ρ. 9. 10. χαῖρ᾽ ὦ 

θεοδμάτα -- πόντου θύγατερ ε͵ο5 ἔτ. 
88-ς. Ῥ. βοπογαιγ, λεαυοη ἐπερίγοά 

ἀϊυΐηδ στέφανοι πράσσοντί με τοῦτο 
θεόδματον χρέος Ο. 8. 7. θεοδμάτῳ σὺν 

ἐλευθερίᾳ Ρ. 1. 61. εἰ γάρ τις ἀνθρώπων --- 

πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς 1. 6. 1]. 

νόμων ἀκούοντες θεόδματον κέλαδον 

(Βοοοκη: θεόδμητον, -ετον ςοὐά. Ῥτίβ8- 

οἰδαὶ  ᾿θεοδμάτων Βετρκ) ἐγ. 8δε. 

θεόδοτος] ροά-ρίυε εἰ δὲ τέτραπται θεο- 
δότων ἔργων κέλευθον ἂν καθαράν 1. δ. 28. 

[θεόμοιρος, οοὐά. Ο. 8. 10, Ρ. ὅ. δ. ν. 
θεόμορος.] 

θεόμορος, -ον] α. αἰϊοιεὰ ὃγ ἀξαυθη θεό- 
μοροι --- ἀοιδαί (θεόμοιροι ν. 1.: θεόμοροι 

εἀά. νυ]ρο) Ο. 8. 10. “τὸ μὲν ἐμόν, Πη- 

λέι γέρας θεόμορον ὀπάσσαι γάμου Αἴα- 

κίδα'' (Ηετδηη: θεάμοιρον οοἄ.) 1. 8. 

88. Ῥ. ἡξαυέε» αυομγεᾶ ὦ θεόμορ᾽ 
᾿Αρκεσίλα (Ετ. ϑοδιηἱὰ: θεόμοιρ᾽ οοἀά.) 

Ρ. ὃ. δ. 

Θεόξενος] 505 οὐ Αμρεβίϊαβ, οὐ Τεπβάοϑ. 

τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας πρὸς ὄσσων 
μαρμαρυζοίσας δρακεὶς ἐς. 128. 2. 
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θεόπομπος, -ον] λεαυδη- “ἐπὶ θεόπομ- 

ποὶ --- τιμαὶ Ῥ. 4. 69. ὄφιες θεόπομπίοι 

(ϑαρρ. [νοῦς]: οὗ ἔπε 5πδῖοβ βεηὴΐ ὉγῪ Ἡδσὰ 

ἴο ΚΙ] γα 165) Πα. 20. 8. 

θεοπ'ρεπής) Μέ μονα ξροὰάὰ Γ;ΑῪΑργος Ἥρας 
δῶμα ϑεοπρεπὲς ὑμνεῖτε Ν. 10, 2. 

θεοπ'ροπέω] ῥγοῤἧεον μάντις ὀρνίχεσσι 

καὶ κλάροισι θεοπροπέων ἱεροῖς Ῥ. 4. 190. 
θέορτος] δρνπηρ ἤγονι ἰδ ροάς 

Μοῖρ᾽ --- θεόρτῳ σὺν ὄλβῳ ἐπί τι καὶ 
πῆμ᾽ ἄγει Ο. 2. 86. 

θεός] (ὁ, ἡ; ν. θεά; θεός, θεός, θεοῦ, θεοῖο, 

θεῷ, θεῷ, θεόν; θεοί, θεοί, θεῶν, θεῶν, 
θεοῖς, θεοῖσι, θεούς, θεοί.) γοά 

1. ἀηϑρεοϊπεά, (Τάνταλος) θεοῖσι δεῖπ- 

να παρέχων Ο. 1. 39. θεὸς ἐπίτροπος ἐὼν 
τεαῖσι μήδεται --- μερίμναισιν Ο. 1. 100. 

ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπῃ ἀνεκὰς ὄλβον 
ὑψηλόν μπις ἀϊερῥεησεὰ ὃν ροά Ο. ἃ. 21. 

παρὰ μὲν τιμίοις θεῶν --- ἄδακρυν νέμονται 

αἰῶνα Ο. 2. 606. θεὸς εὔφρων εἴη λοιπαῖς 

εὐχαῖς Ο. 4. 12. βωμοὺς ἐξ διδύμους 
ἐγέραρεν ἑορταῖς θεῶν μεγίσταις αἱ ΟἸγπι- 
ρία Ο. δ. δ. μὴ ματεύσῃ θεὸς γενέσθαι 

Ο. ὅ. 24. θεῶν κάρυκα --- 'Ἑρμᾶν Ο, 6. 78. 

θεῶν βασιλεὺς ὁ μέγας Ο. 7. 84. θεῶν δ᾽ 
ὄρκον μέγαν μὴ παρφάμεν Ο. 7. θὅ. 

Τλαπολέμῳ ἵσταται --- ὥὦσπερ θεῷ «-- 
πομπὰ καὶ κρίσις Ο. 7. 79. ἐπεὶ τό γε 
λοιδορῆσαι θεοὺς ἐχθρὰ σοφία Ο. 9. 87. 
ἄνεν δὲ θεοῦ σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον 

χρῆμ᾽ ἕκαστον Ο. 9. 108. μετὰ δώδεκ᾽ 
ἀνάκτων θεῶν (ςξ. Ο. δ. δ) Ο. 10. 49. θεῶν 

ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ᾽; 

Ο. 13. 21. Σίσυφον μὲν πνκνότατον 

παλάμαις ὡς θεόν Ο. 13. δῶ. τελεῖ δὲ θεῶν 

δύναμις καὶ τὰν παρ᾽ ὅρκον --- κτίσιν 

Ο. 18. 88. ἐν θεῷ γε μὰν τέλος Ο. 18. 104. 
οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἅτερ 

κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας (θεοὶ 
οἴδηι ροββὶ8) Ο. 14. 8. θεῶν κρατίστον 
παῖδες Ο. 14. 14. θεῶν πολέμιος, Τυφὼς 

Ῥ, 1. 1δ. θεῶν παλάμαις Ῥ. 1. 48. οὕτω 

δ᾽ “ἐέρωνι θεὸς ὀρθωτὴρ πέλοι Ῥ. 1. δ6. 

θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται, 

θεός, ὃ καὶ πτερόεντ᾽ αἰετὸν κίχε Ρ. 2. 
49. -δ0. χρὴ δὲ πρὸς θεὸν οὐκ ἐρίζειν 



θεός 

Ῥ. 2. 88. καὶ θεοὶ δαίσαντο παρ᾽ ἀμφο- 
τέροις Ρ. 8. 93. εἰ δέ μοι πλοῦτον θεὸς 

ἁβρὸν ὀρέξαι Ῥ. 8. 110. “σὺν τιμᾷ θεῶν" 
Ῥ, 4. 6]. ποινὰ τίς ἔσται πρὸς θεῶν 

Ῥ, 4. θ8. θεῷ πίσυνος Ῥ. 4. 232. σὺν θεῶν 

τιμαῖς Ρ. 4. 200. εἰ μὴ θεὸς ἀγεμόνεσσι 

κυβερνατὴρ γένηται Ῥ. 4. 214. παντὶ μὲν 
θεὸν αἴτιον ὑπερτιθέμεν ῬΡ. 5. 25. οὐ θεῶν 

ἄτερ ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν Ρ. δ. 70. 
κτίσεν δ᾽ ἄλσεα μείζονα θεῶν Ρ. δ. 89. 

θεός τέ οἱ τὸ νῦν τε πρόφρων τελεῖ δύνασιν 
Ρ, δ. 117. μάλιστα μὲν Κρονίδαν --- θεῶν 

σέβεσθαι Ῥ, θ. 24. “τύχᾳ θεῶν" Ρ. 8. 58. 
θεῶν δ᾽ ὄπιν ἄφθονον αἰτέω Ρ. 8. 17]. 

ὠκεῖα δ᾽ ἐπειγομένων ἤδη θεῶν πρᾶξις 
Ρ, 9. 67. μὴ φθονεραῖς ἐκ θεῶν μετατρο- 

πίαις ἐπικύρσαιεν Ῥ. 10. 20. ἐμοὶ δὲ 

θαυμάσαι θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε 

φαίνεται ἔμμεν ἄπιστον Ῥ. 10. 49. Κάστο- 

ρος βίαν σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ 
θεῶν Ῥ. 11. 02. θεῶν βασιλέα Ν. 1. 39. 

ὅταν θεοὶ ἐν πεδίῳ Φλέγρας Γιγάντεσσιν 

μάχαν ἀντιάζωσιν Ν. 1. θ7. σὺν θεοῦ δὲ 
τύχᾳ Ν. 6. 24. τιμὰ δὲ γίνεται ὧν θεὸς 

ἁβρὸν αὔξει λόγον τεθνακότων Ν, 7. 82. 
βασιλῆα δὲ θεῶν Ν, 7. 88. εἰ δ’ αὐτὸ καὶ 
θεὸς ἀνέχοι Ν. 7. 89. ἐν γάρ δαιμονίοισι 
φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν Ν. 9. 27. 

Διομήδεα δ᾽ ἄμβροτον ξανθά ποτε Γλαυκ- 

ὥπις ἔθηκε θεόν Ν. 10. ἡ. Ἥβα --- καλ- 

λίστα θεῶν Ν. 10. 18. ἐπεὶ τοῦτον ἢ 

πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷ, 
εἴλετ᾽ αἰῶνα --- Πολυδεύκης Ν. 10. 58. 

πολλὰ μὲν --- ἀγαζόμενοι πρώταν θεῶν 
(1. ε. Ἑστίαν) Ν. 11. 6. καὶ θεῶν δαῖτας 

προσέπτυκτο πάσας 1]. 2. 839. ἔστι μοι 
θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος 1. 4. 1. 

Πηλέος --- ἥρωος, εὐδαίμονος γαμβροῦ 
θεῶν 1. 6. 36. δεξαμένα τὸν φέρτατον 

θεῶν 1. ἡ. δ. χαλκόπεδον θεῶν ἕδραν 
Ι, 7. 44. ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γεῖταν- 

τάλου λίθον παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεός 
Ι. 8. 10. ἀλλ’ οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν 

εὐνὰν θεῶν πραπίδες 1. 8. 80. σὺν θεῶν 
δὲ --- αἷσᾳ (ΒοοοκΚᾺ: θεῶ ςοοἀά.) 1. 9. 1. 
θεοὶ συνετέλεσσαν Πα. 2. θῦ. ἐν θεῶν 

ξενίᾳ δὲ τς Βεϊρμίς ΤΒοοχεοηία Πα. 6. 61. 
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Ζεὺς ὁ θεῶν σκοπὸς Πα. 6. 94. Ἰτράπεζαν 

θεῶν ἐπ’ ἀμβίρο Πα. 1δ. 1. δεῦτ' ἐν 

χορόν, ᾿Ολύμπιοι, ἐπί τε κλυτὰν πέμπετε 

χάριν, θεοί τ. 78. 2. θεῶ[ν] Κυβέ[λαν] 

ματ[ἐρα (ϑιρρ. Οοταρογζ, 5561}} ἐγ. 80. 

ἀλλ᾽ οἷος ἄπλατον κεράιζε θεῶν Τυφῶνα --- 
Ζεύς ἔτ. 93. θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχὰν ἕκα- 

στον ἐν πρᾶγος (τ. 1088. 1. θεῷ δὲ δυνατὸν 
μελαίνας ἐκ νυκτὸς ἀμίαντον ὄρσαι φάος 

ἦτ. 108. 1. θεῶν ἐπὶ βωμοῖς (Βαες νετθᾶ 

Ῥγαεῦεπὲ σοαά. Ρ]υΐατομ!, ποι μαροΐ, πὲ 

νἱὰ., Π.) Θρ. 7. 10. τὸ γάρ ἐστι μόνον ἐκ 

θεῶν ἔν. 1810. 3. τί θεός; (τ. 1404, σὺν 

θεοῖς Ο. 8. 14. σὺν θεοῖς ζεύξω τέλος 1. 1. 6. 

σὺν θεῷ γάρ τοι φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώ- 
ποισὶ παρμονώτερος Ν. 8. 17. σὺν θεῷ 
θνατὸν διέρχονται βιότον τέλος 1. 4. ὅ. 

2. ορροβοᾶ ἴο τπθῃ, πιογίδ]β. εἰ δὲ 
θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται --- λαϑέμεν Ο. 1. 04. 

τίνα θεόν, τίν᾽ ἥρωα, τίνα δ᾽ ἄνδρα 

κελαδήσομεν; Ο. 2. 2. θάξαις δέ κε φύντ᾽ 

ἀρετᾷ --- ἀνὴρ θεοῦ σὺν παλάμᾳ Ο. 10. 21. 

ἐκ θεοῦ δ᾽ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν 
ὁμοίως Ο. 11. 10. ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ 

πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς ῬΡ. 1. 41. θεῶν δ᾽ 
ἐφετμαῖς ᾿Ιξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς 

λέγειν Ῥ. 2. 23. γόνον --- οὔτ᾽ ἐν ἄνδρασι 

γερασφόρον οὔτ᾽ ἐν θεῶν νόμοις Ρ. 2. 48. 

κλέπτει τέ μιν οὐ θεὸς οὐ βροτὸς Ὁ", 8. 80, 

“παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶν᾽᾽ 
Ῥ. 4. 18. ᾿᾿θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ'" Ῥ. 4. 21. 

“ἕν τε θεοῖς --- κἀνθρώποις᾽᾽" Ῥ. 9. 40. 

θεὸς εἴη ἀπήμων κέαρ. εὐδαίμων δὲ καὶ 

ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς Ρ. 10. 
21. ἀρχαὶ δὲ βέβληνται θεῶν κείνου σὺν 

ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς (ἐκ θεῶν Σ: 

ἤου δηδίοῦν οἱ ἄρχεσθαι) Ν. 1. 9. ἕν 

ἀνδρῶν, ἐν θεῶν γένος Ν. 6. 1. ἀνδρῶν 
δικαίων περικαδόμενοι. καὶ μὰν θεῶν 

πιστὸν γένος Ν. 10. δ4. σὺν θεῷ θνατὸν 

διέρχονται βιότον τέλος 1. 4. δ. ταῦτα 

θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν, βρο- 
τοῖσιν δ᾽ ἀμάχανον εὑρέμεν Πα. 6. 61. 

οὐ γάρ ἔσθ’ ὅπως τὰ θεῶν βουλεύματ᾽ 

ἐρευνάσει βροτέᾳ φρενί ἔτ. 6]. 8. θεὸς ὁ 

πάντα τεύχων βροτοῖς ἐγ. 141. θεῶν καὶ 
κατ᾽ ἀνθρώπων ἀγνιάς τ. 194. ὅ. ἶσον μὲν 



θεός 

θεὼν ἄνδρα τε φίλον (θεῷ (44ἀ. Ἡδσγηο: 

830. ὑποτρέσαι!) ἐς. 224. ὁπόταν θεὸς ἀνδρὶ 

χάρμα πέμψῃ ἔτ. 225. ᾿Απόλλωνι μὲν 
θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν 'Εχεκίρά)τει (ϑυρρ. 

Β]4535) ἡίς. 3388. 4. 

3. βροοϊίο ροάὰβ. 4. Αροῖο. οὐδ᾽ ἔλαθ᾽ 

Αἴπυτον --- κλέπτοισα θεοῖο γόνον Ο. θ. 
80. ὡς ἦρα θεὸς σάφα εἶπαις Ο. 8. 46. 

φέροισα σπέρμα θεοῦ Ρ. 8. 16. ἐν κοιλό- 

πεδον νάπος θεοῦ Ῥ. δ. 39. ξυνὸν ἁρμό- 
ζοισα θεῷ τε γάμον μιχθέντα κούρᾳ θ᾽ 

Ὑψέος εὐρνυβία Ῥ. 9. 18. κλειτὰς ὄνων 
ἑκατόμβας ἐπιτόσσαις θεῷ ῥέζοντας Ῥ. 10. 

88. θεοῦ παρ᾽ εὐτειχέα δόμον Ν. 1. 460. καὶ 
τὸ μὲν διδότω θεός Πα. 2. δ4. Πάριος ἑ[κα- 

βόλος βροτη)σίῳ δέμαι θεός Πα. 6. 80. 

ὦμοσε [γὰρ θ]εός Πα. 6. 112. θεοῦ ἄδυτον 

Πα. 7. 8. ενἷ5 ἔοταρὶς ἴῃ ΠοΙΡΗὶ : μαντεύσατο 

δ᾽ ἐς θεὸν ἐλθών Ο. 7. 31. ᾧχετο δὲ πρὸς 
θεόν Ν. 7. 40. Ῥ. Ζευβϑ. θεοῦ σάμασιν 

πιθόμενοι Ῥ. 4. 199. γνώτ᾽ ἀείδω θεῷ τε 
καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται (οἷ ρζο θεῷ οοπί. 

Καγνβεσ) Ν. 10. 31. πέμψεν θεὸς ἀρχὸν 
οἰωνῶν μέγαν αἰετόν 1. 06. 49. ς. 
Ῥοβείάοηῃ. τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς ἔδωκεν 

Ο. 1. 806. θεὸς τῶνδε κείνων τε κλυτὰν 

αἷσαν παρέχοι φιλέων Ο. 6. 101. ὀρσο- 
τρίαιναν εὐρυβίαν καλέων θεόν Ῥ. 2. 12. 

(᾿Ισϑμός) ἔνθα μιν εὔφρονες ἷλαι σὺν 
καλάμοιο βοᾷ θεὸν δέκονται Ν. δ. 88. 

ἃ. Ἠεϊοϑ. καί ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον 

λίπον, ἁγνὸν θεόν Ο. 7. θ0. ε. Ὀϊο- 
Ὥγ809. ἐπὶ τὸν κισσοδαῆ θεόν, τὸν Βρό- 

μῖον, τὸν ᾿Εριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν 
{-. 18. 9. ξ. ἨοτάκΙο8. ἥρως θεὸς 

Ν, 8. 22. ΒΕ- Βοάάεβ8ςβ8, Κγῦεϊο, 

Οτεοαῖ Μοίπεγ. μεγάλας θεοῦ κύνα Ῥαα. 

ἦγ. 96. 2. Ματρί, τὰν κοῦραι παρ᾽ ἐμὸν 
πρόθυρον σὺν Πανὶ μέλπονται θαμὰ 
σεμνὰν θεὸν ἐννύχιαι Ρ. 8. 79. Ὠ. 
Τπροῖί8. πεπρωμένον ἦν, φέρτερον πα- 

τέρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν ποντίαν θεόν 
Ι. 8. 34. 1. Ἡοπουτ, Αἴά4ο5. κείνα θεός 

Ν. 9. 86. κι ΑἴΒοπο, εὗρεν θεός Ρ. 12. 

22, 1, Ῥβαπγαϊμβοῖα. βία Φώκου 

κρέοντος, ὁ τᾶς θεοῦ, ὄν Ψαμάθεια τίκτ᾽ 

ἐπὶ ῥηγμῖνι πόντον Ν. ὅ. 18. 
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4. θεόθεν, ἥγον, ἐπερίγεα ὃν ἤξεαυεη σύμ- 

βολον δ᾽ οὔ πώ τις ἐπιχθονίων πιστὸν 

ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένας εὗρεν θεόθεν 
Ο. 12. 8. θεόθεν ἐραίμαν καλῶν Ρ. 11. 80. 

5. ἔγαρ. 7οι" θεῶν Πα. 4. 17. 
θεόσδοτος, -ον] (οἰ. θεόδοτος) κίνεη ὃν 

λεαυεη τὰν θεόσδοτον δύναμιν Ρ. δ. 18. 

εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτος [ἀτλη- 

κηκότας; προστύχῃ (ἀτλάτα κακότας 

ΒορβοκὮ) ἔτ. 42. ὃ. 

θεότῖμος] λοηομνεά ὃν δεαυδη ἐσχατιαῖς 

ἤδη πρὸς ὄλβον βάλλετ᾽ ἄγκυραν θεό- 

τιμὸος ἐών Ι. 0. 18. 

θεοφϊλής] ἰουεά ὃν δεαυέπ τάνδε πόλιν 
θεοφιλῆ ναίοισι Αἱρίῃα 1. 6. 6ύ. 

θεόΦ'ραστος] ἀεείαγεά ὃν κεαυδη ἰσοδέν- 

δρον τέκμαρ αἰῶνος θεόφραστον λαχοῖσα 
ἔσ. 166. 

θεόφ' ρων] ἱπεῤίγεά ὃν ἀεαυεπ θεόφρονα 
κοῦρον [δταοβ Ο. 6. 41. 

θερἄπεύω)] λεεά, ἀδυοίε οπεςεῖ ἰο ς. ὅςς. 
τὸν δ᾽ ἀμφέποντ᾽ αἰεὶ φρασὶν δαίμον᾽ 

ἀσκήσω κατ᾽ ἐμὰν θεραπεύων μαχανάν 
Ῥ. 8. 109. κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις 

᾽Οδυσσῆ Δαναοὶ θεράπευσαν (ἰ. 6. - 
υομγεὰ, 38ς. ἴῃ τῆς ςοηΐεβϑὲ Ὀοΐνοεη Αἰὰ8 

δηὰ Οὐνδββευβ ονὸσ ἴῃς ἀγπιδ οὐ ΛΟ 1165) 

Ν. 8. 26. ἣ γυναικείῳ θράσει ἱψυχράντ 

φορεῖται πᾶσαν ὁδὸν θεραπεύων (8ς. 
ὁδὸν, ἀπὸ κοινοῦ; οἴιοτβ βϑυρῃ. γνναῖκας 
ἐπ ἰλεὶν ἀευοίΐοη [0] (τ. 193. 9. μήτε κάδεα 

θεράπενε 1. 8. 7. 

Θεράᾶπνα)] 4 ἴοννη 5ἰζυδίοὰ οὐ ἃ ΠῚ ἱπ 
ϑραγίᾷ, ννβογο ἴῃς Ὀϊοβουτὶ Βαὰ {μπεὶγ 

ΡῬεϊποΐραὶ βῃσίῃς. Κάστορος βίαν, σέ 

τε, ἄναξ Πολύδενκες, νἱοὶ θεῶν, τὸ μὲν 

παρ᾽ ἅμαρ ἔδραισι Θεράπνας, τὸ δ᾽ 

οἰκέοντας ἔνδον ᾿Ολύμπου Ῥ. 11. 68. 
μεταμειβόμενοι δ᾽ ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν 

μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται, τὰν δ᾽ 
ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν γνάλοις Θεράπνας 

Ν. 10. 66. Τυνδαρίδας δ᾽ἐν ᾿Αχαιοῖς 

ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκέων ἔδος 1. 1. 31. 

θεράπων) 4. 84)., »εἰηἐδίογίηρ [96 α. δῖ. 
οἶκον ἥμερον ἀστοῖς, ξένοισι δὲ θεράποντα 

Ο. 13. 8. Ὀ. Ξεγυαη δᾶμον Ὑπερ- 

βορέων --- ᾿Απόλλωνος θεράποντα Ο. 8. 



θέρειος 

10. “᾿ἦ μάν νιν ὥτρυνον θαμὰ λυσιπόνοις 

θεραπόντεσσιν φυλάξαι" ἐ. 6. βαίϊοτβ Ῥὶ 4. 

41. Λατόος ἔνθα με παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε 

νόῳ θεράποντα ὑμέτερον Πα. δ. 46. 
ἄγοις, ὦ κλντά, θεράποντα, Λατοῖ Ἵτ. 
9ές. 8. ρ., θεράπων δέ οἱ, οὐ δράστας 
ὁπαδεῖ (Ξς. Δαμόφιλος καιρῷ) Ῥ. 4. 2871. 

θέρειος; οἽ σεένη»ηεν ἀλλ᾽ ἐπέρα ποτὶ μὲν 
Φᾶσιν θερείαις, ἐν δὲ χειμῶνι πλέων 

Νείλου πρὸς ἀκτάν (3... ὥραις: θέρειος . 
ςοπὶ. ΜΜ1.}1. 2. 41. 

θερῖνός] οἵ σενιηιεν θερινῷ πυρὶ περθόμενοι 
δέμας ἣ χειμῶνι Ῥ. 8. δ0. 

θερμαίνω] τυαν»», οδεῦν μάλα δέ οἵ θερ- 
μαίνει φιλότατι νόον Ο. 10. 87. 

θερμός) ὡανηι θερμὰ Νυμφᾶν λουτρὰ 

βαστάζεις Ο. 12. 19. οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ 

τόσον γε μαλθακὰ τεύχει γυῖα τόσσον 

Ν. 4. 4. ἦ μὰν ἀνόμοιά γε δάοισιν ἐν 
θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν Ν, 8. 28. θερμὰ δὴ 
τέγγων δάκρυα στοναχαῖς Ν. 10. 76. 

“δοιὰ βοῶν θερμὰ πρὸς ἀνθρακιὰν στέ- 
ψαν᾽ ἱ. 6. “911 ταν, 7μ5ι δεΠεἀ ἴτ. 168. 2. 

θερμᾶν νόσων {ευεγίε}» Ῥ. 8. 66. 

θέρος} 5: Ρ1η1ΕΥ ἢ νότιον θέρος ὕδατι 
ζακότῳ ῥέον Πα. 9. 17. 

Θέρσανδρος) Ξοὴ οἱ Ῥοϊνπείῖκεβ Ὁν Ασροΐδ, 
ἀδυρπῖοσ οἱ Αἀγβοίοβ: ἔγοπὶ Ὠΐπὶ ΤΒΟσοα 

δηὰά (πες Επηηδηϊάαὶ οἰαίτηεὰ ἰοὸ Ὁδ 

ἀςϑοσπάςα. λείφθη δὲ Θέρσανδρος ἐρι- 

πέντι Πολυνείκει, --- ᾿Αδραστιδᾶν ϑάλος 
ἀρωγὸν δόμοις Ο. ὦ. 48. 

θέσις] ῥίαείπρ, εοηιβοςίδίον φόρμιγγά τε 

ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε 

θέσιν Αἰνησιδάμον παιδὶ συμμεῖξαι Ο. 8. 8. 

θεσμοφόρος] ἰαωδνίηρίπρ πότνια θεσ- 
μοφόρε Ῥαγβορδομο ἔγ, 87. 

θεσπέσιος) 4. ἀϊνίηδ (οὗ ΒΡος0}) θεσπεσία 
δ᾽ ἐπέων καύχας ἀοιδὰ πρόσφορος Ν. ϑ. 7. 
αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρετὰν κατὰ ῥάβ- 
δον ἔφρασεν θεσπεσίων ἐπέων λοιποῖς ἀθύ- 
ρειν (5. Ὅμηρος) 1. 4. 89. “νῦν σε, νῦν 
εὐχαῖς ὑπὸ θεσπεσίαις λίσσομαι᾽᾽ ((εροτὶ- 
8: θεσπεσίαν ςοὐὰ. : »γαγεένς (0 1δ6 ξοο(5) 

1. 06. 44. μαντευμάτων τε θεσπεσίων δοτῆρα 
καὶ τελεσσιεττῆ θεοῦ ἄδυτον Πα. 7.1. Ό. 

φονε ἔδαπ διηπαη, Ἰποηφίγομς οἱ, Ετδεηκεὶ 

236 Θήβα 

οὐ Αξ. 1164. ἦτοι τό τε θεσπέσιον 

Φόρκοι᾽ ἀμαύρωσεν γένος Ρ. 12, 18. 
Θεσπρωτίς) (ε51., δίταρο 7. 7. 10, Ρ. 828. 

οἱ τραγικοί τε καὶ Πίνδαρος Θεσπρωτίδα 

εἰρήκασι τὴν Δωδώνην. ὕστερον δὲ ὑπὸ 
Μολοττοῖς ἐγένετο ἐγ. 60. 

Θεσσᾶλ(α)] Τλδεταῖν ὀλβία Λακεδαίμων, 
μάκαιρα Θεσσαλία Ρ. 10. 2. 

Θεσσᾶλοί] Τλοςεαίΐαης ἀδελφεοῖσί τ’ 
ἐπαινήσομεν ἐσλοῖς, ὅτι ὑψοῦ φέροντι 

ες ψόμον Θεσσαλῶν αὔξοντες Ῥ. 10. 70. 

Θεσσᾶλός)] ἃ (οτπίμίαη δίβιοῖς οὐ {δ 
οἰδπ ΟἸ μαι πάαὶ, δίμοτ οὐ Χαποόρδοη, 

διά βοὴ οἱ ῬΡίιοϊοάοτοβ. πατρὸς δὲ 
Θεσσαλοῖ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αλφεοῦ ῥεέθροισιν αἴγλα 
ποδῶν ἀνάκειται Ο. 18. 38. 

θέσσασθαι] ἀεί. ἀος., ῥγαγεὰ (ἴο Ὀε) 6. ῥτγεὰ. 

δά). (Αἴγινα) τάν ποτ᾽ εὔανδρόν τε 

καὶ ναυσικλυτὰν θέσσαντο πὰρ βωμὸν 

πατέρος ᾿Ελλανίου στάντες Ν. δ. 10. 

θέσφᾶτος] ογἀαίμπεὰ ὃν ᾿εαυξη θέσφατον 
ἦν Πελίαν --- θανέμεν Ῥ. 4. 71. ἢ. Ρ»Ι. Ῥτο 
805. ἐπεὶ θεσφάτων ἐπάκονσαν (δε. 

οἱ θεοί) 1. 8. 81. 
Θέτις] (Θέτις, -ἴἰος, -ν.) ἀδυρδίες οἱ Νογουβ, 

ταοῖποῦ οὐ ΑΟὮ1Π685, βουρῃϊ ἐπ τηᾶστίαβα 

ὉΥ Ζουβ δῃὰ Ῥοβείάοη (1. 8. 27{{.) θυ 
δίνεη ἴο Ῥοῖουβ; 'νογβῃίρροὰ ἰῃ Ῥβίηῖα. 

Θέτιος γόνος Ο. 9. 76. Νηρέος εὐβούλου 
Θέτιν ταῖδα κλυτάν Ῥ. 3. 92, παῖς, ὄνπερ 

μόνον ἀθανάτα τίκτεν ἐν Φθίᾳ Θέτις Ρ. 8. 

101. (Πηλεύς) ποντίαν Θέτιν κατέμαρψεν 

ἐγκονητί Ν. 38. 86. Θέτις δὲ κρατεῖ Φθίᾳ 
Ν. 4. δ0. αἱ δὲ (Ξς. Μοῖσαι) πρώτιστον 

μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν 

Πηλέα θ᾽ Ν. δ. 268. Ζεὺς ὅτ᾽ ἀμφὶ Θέτιος 
ἀγλαός τ᾽ ἔρισαν Ποσειδὰν γάμῳ Ι. 8. 27. 

φαντὶ γὰρ ξύν᾽ ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος 
ἄνακτας 1. 8. 47. κυανοπλόκοιο παῖδα 
ποντίας Θέτιος βιατάν Πα. 6. 84. 

θετός] αὐοῤίεάώ εὐφράνθη τε ἰδὼν ἥρως 
θετὸν υἱόν (3ς. Λοκρόν; ἰ. ε. ἐδ: Βετοᾷ οὐ 
δὲπαι Ὁ Ζεου5) Ο. 9. 62, 

Θήβα] 1. Θῆβαι, το οἷν ὙΒΟΌΟ8. εὗρε 
παγὰν ἀμβροσίων ἐπέων, πρόσφατον 

Θήβᾳ ξενωθείς Ρ. 4. 299. κάρυξε Θήβαν 

᾿πττποδρομίᾳ κρατέων 1. 8. 13. }1 οἷά ποτε 



Θηβαγενής 

Θήβᾳα[ Πα. 18. 8. καὶ πολυκλείταν περ 
ἐοῖσαν ὅμως Θήβαν ἔτι μᾶλλον ἐπασκήσει 

ἐσ. 194. ὅ. 
2. ἀδυρμίοτ οὐ Αϑοροβ δηὰ Μεῖορδ. ματρο- 

μάτωρ ἐμὰ Στυμφαλίς, εὐανϑὴς Μετώπα, 

πλάξιππον ἃ Θήβαν ἔτικτεν Ο. θ. 86. μᾶτερ 

ἐμά --- χρύσασπι Θήβα 1. 1. Σ. ὦ μάκαιρα 
Θήβα! 1. 7. 2. τὰν κυανάμπυκα Θήβαν ἐτ. 

29. 8. ἄστυ Θήβας ἐπῆλθον Πα. 1. 7. εὐάρ- 
ματε χρυσοχίτων ἱερώτατον ἄγαλμα, Θή- 
βα ἐς. 196. ἰε8ῖ., Ῥαμ8. δ. 22, θ, τοιαῦτα 
δὴ ἕτερα σε Πίνδαρος ἐς Θήβην τε καὶ ἐς 

Δία (δο. ὡς ἐμείχθησαν) τ. 290. 

Θηβαγενής) ΥὙλεδαη δονη, ἰεβῖ., Ατωσιο., 

ἃς ὉΠ. νογῦ. ρ. 10 Μαϊοκ. (- ΕΘΗ, 

Ὃ Ε 21, ἙἘρβοτζοβ.) Θηβαῖοι καὶ 
Θηβαγενεῖς διαφέρουσιν καϑὼς Δίδυμος ἐν 

ὑπομνήματι τῷ πρώτῳ τῶν παιάνων Πιν- 

δάρον φησίν “καὶ τὸν τρίποδα ἀπὸ τού- 

του Θηβαγενεῖς πέμπουσι τὸν χρύσεον εἰς 
᾿Ισμήνιον (ΝΆ]οἸκ.: ᾿Ισμηνὸν οοἀά.) πρῶ- 

τον ἴτ. 60, οἷ. Σ, Ρ. 11. δ, ΥΝ1]., Ῥιμάδσγοβ, 

14. 

Θῆβαι] (-αι, -ἄν, -αἱσί(!), -ας.) Τῇλεδες, 
Ψ ΒΟΙῈ οσο Πο]ὰ ρᾶπηοβ ἰπ ΒΟΏΟΙΣ οὗ 

Ἡ γα κΙ65 δὰ 1ο]808. ἐν Θήβαισι Ο. θ. 
10. τά τ’ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ ἔργα καὶ Θήβαις 

Ο. 7. 84. ἔκ τ’ "Ἄργεος ἔκ τε Θηβᾶν Ο. 9. 

68. ἐν Θήβαις Ο. 18. 107. ἐν ἑπταπύλοις --- 

Θήβαις Ρ. 8. 91, Ρ. 8. 40,1. 8. 16, Παρθ. 
2. 60, τ. 109. 48. ἑπτάπυλοι Θῆβαι 
Ῥ. 9ϑ. 80. ἑπταπύλοισι Θήβαις χάριν 
ἀγῶνί τε Κίρρας Ρ. 11. 11. Θήβαις τ᾽ ἐν 

ἑπταπύλοις Ν. 4. 19. ἐς ἑπταπύλους Θήβας 

Ν, 9. 18. γαῖα δ᾽ ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο κε- 
ραυνωθεῖσα Διὸς βέλεσιν μάντιν Ν. 10. 8. 

Λακεδαίμονι καὶ Θήβαις ἐτέκνωθεν κράτι- 

στοι Κζαϑίοσυ δπὰ [1Ἷοἷἶδοβ 1. 1. 17, ἑπτα- 

πύλοις Θήβαισι 1.1. 61. Θήβαισι τιμάεντες 
ἀρχᾶθεν 1. 4. 7. Θηβᾶν ἄπο Καδμειᾶν 1. 4. 
ὅ8. ἐν δὲ Θήβαις Ἱπποσόας ᾿Ιόλαος γέρας 

ἔχει 1. δ. 82. ἐπὶ Θήβας ξίφος ἑλκόμενον (ες 
Σ ϑυρρ. 1006}} Πα. 8. 104. Θήβαις --- 

πάγκοινον τέρας Πα. 9. 9. χάριν Θήβαις 
ἐπιμείξων Παρθ. 2. ῦ. λιπαρᾶν τε Θηβᾶν 
μέγαν σκόπελον ἔτ. 190. οὔτοι με ξένον 

οὐδ᾽ ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ 
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Θῆβαι ἐς. 1984. Θῆβαι χρυσάρματοι (ν. 
χρυσάρματος) ἔτ. 828. ἴεϑῖ., Σ, Ο. 

18. 2ὅς, ἐν μὲν τοῖς ὑπορχήμασιν ἐν Νάξῳ 
φησὶν πρῶτον εὑρεθῆναι διθύραμβον, ἐν 

δὲ τῷ πρώτῳ τῶν διθυράμβων ἐν Θήβαις 
ἐσ. 11 ἃ 115. 

Θηβαῖος] Τλεδαη ἅρμα Θηβαῖον (8ς. 
ἐξοχώτατόν ἐστι) ἔτ. 106. ὅ. 

θήκα] ἑοπιὸ Ἱμιᾷ δ᾽ ἐπὶ θήκᾳ [ (ἰ. «6. 
τὰς τοπιῦ οὗ Απιρμὶ τ γοπ απὰ [οἶδοΒβ, οἵ. Ῥ. 

9. 811{{.) ἐγ. 169. 49. 
θήλα] αξ προβάτων γὰρ ἐκ πάντων 

κελάρυξεν --- θηλᾶν γάλα (ΝΥ1].: θήλεον 

ςοἀά. ΡῬΙυΐάγοῦ!: -ἰ θῆλυ ϑοῖτ. θάλεον 

ϑοδβποίάονίη, Βογρκ) "ἐγ, 1040. 3.5 

[θηλάεις, θήλεος, ν. θήλα.] 

θῆλυς] 7ηιαὶε χρυσόκερων ἔλαφον θή- 
λειαν Ο. 8. 29. 

θην] ρασίϊοὶς, θη ᾶς, ἐπ ἐγ Ἀἄνδρες 

θήν τινες ἀκκιζόμενο! νεκρὸν ἵπτπον στυ- 

γέοισι (ϑοῖσ.: ἄνδρεθαν, ἄνδρες τινες 

οοἀά.) ἔτ. 908. 

θήρ] (οἴ. φήρ: θήρ, θηρός; θηρῶν, θηρσί, 
θῆρας.) (ὐϊά) ἐγεαίμνε ὁ δ᾽ ἀρχα- 
γέτας ἔδωκ᾽ ᾿Απόλλων θῆρας αἰνῷ φόβῳ 

Ρ. ὃ. 61. κεράιζεν ἀγρίους θῆρας Ρ. 9. 22, 
“ἵνα οἵ χθονὸς αἷσαν --- δωρήσεται οὔτε 

παγκάρπων φυτῶν νάποινον οὔτ᾽ ἀγνῶτα 
θηρῶν" Ῥ. 9. δ8. ὅσσους μὲν ἐν χέρσῳ 

κτανών, ὅσσους δὲ πόντῳ θῆρας ἀιδροδίκας 

Ν. 1. 038. δάμασε δὲ θῆρας ἐν πελάγει 

ὑπερόχους Ν. 8. 28. τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς 
θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν 

πόνῳ (Ηδενης: θηρᾶν οοἀὰ.) [. 4. 4θ. 

“ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν περιπλανᾶται 
θηρός, ὃν πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ 

ἐν Νεμέᾳ ᾿᾿ΗγΑκ]68 8ρε 8 κ8 οὐ ἴπ6 Νϑιηδδῃ 

ἴοῃ 1. 60. 48. “ὦ τέκνον, ποντίου θηρὸς 
πετραίου χρωτὶ μάλιστα νόον προσφέρων" 

ἱ,. 6. τῆς 8ε8-δηετήοῃς, οὐ. ΤΒοορη. 218. 

ἔτ. 48. 1. γε: θήρ μί Πα. 16. 4. δ. ὁ δὲ 
κηλεῖται χορευνοίσαισι κα[ὶ θηγρῶν ἀγέλαις 

(βρη. Ἠουβπιδῃ) Δ. 2. 22. ἀπὸ Τανγέτοιο 

μὲν Λάκαιναν ἐπὶ θηρσὶ κύνα τρέχειν 
πυκινώτατον ἑρπετόν τ. 106. 2. 

Θήρα] τῆς ἰϑαπά, ἔγοτῃη το Ογτοῆς τῦᾶ8 
ἰουπάοά. “κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει 



Θήραιος 

μεγαλᾶν πολίων ματρόπολιν Θήραν γε- 
νέσθαι'" Ῥ. 4. 30. ἵκοντο Θήρανδε φῶτες 
Αἰγείδαι Ῥ. δ. 1. 

Θήραιος)] οἵ Τῆ΄εγα τὸ Μηδείας ἕπος 
ἀγκομίσαι --- Θήραιον (,. ε. τὸ ἐν τῇ 
Θήρᾳ) Ρ. 4.ὄ 10. 

θηρεύω) δεν ἀουη ταορῖ. παπταίνει τὰ 
πόρσω, μεταμώνια θηρεύων ἀκράντοις 

ἐλπίσιν Ῥ. 8. 28, “καὶ μὰν Τιτυὸν βέλος 

᾿Αρτέμιδος θήρευσε κραιϊπνόν" Ῥ, 4. 90. 

κερδέων δὲ χρὴ μέτρον θηρευέμεν Ν. 11. 47. 
Θήρων] (-ων, -ωνος, -ὠνι, -ωνα.) 80π οἵ 

Αἰποϑίάδπιοθ, οὐ 186 οἴδὴ Ἐπηπιοηϊάαὶ; 

κίηξς οὐ Ακγαραβ, ινπηοσ ἴῃ ΟἸγνπρίς 

σπαγίος γος 416 Β, (,, οαϊτης ἃ ἀοβοοπί 

ἥσοτη Ἰζδάπιοβ (οί. {σ᾿ 119, 8. ν. Θέρσαν- 

δρος). Θήρωνα δὲ τετραορίας ἕνεκα 
νικαφόρον γεγωνητέον Ο. 2. δ. μή τιν᾽ -- 

ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν ἀφθο- 

νέστερόν τε χέρα Θήρωνος Ο. 2. 98. 

Θήρωνος ᾿Ολυμπιονίκαν ὕμνον ὀρθώσαις 

Ο. 8. 8. ᾿Εμμενίδαις Θήρωνί τε Ο. 8. 89. 
πρὸς ἐσχατιὰν Θήρων ἀρεταῖσιν ἱκάνων 
Ο. 8. 48. 

[θήσασθαι ν. τίθημι. Ῥ. 9. 68. 
θησαυρός] ἐνεαξιεγε Ξίογέ ἴτε - πὰρ 

Μελίαν χρυσέων ἐς ἄδυτον τριπόδων 

θησαυρόν, ὃν περίαλλ᾽ ἐτίμασε Λοξίας, 

᾿Ισμήνιον δ᾽ ὀνύμαξεν, ἀλαθέα μαντίων 

θῶκον Ῥ. 11. δ. πιεξ., οἱ ὥπασε θησαυρὸν 

δίδυμον μαντοσύνας Ο. 6. 66. Πυθιόνικος 

ἔνθ’ ὀλβίοισιν ᾿Εμμενίδαις ποταμίᾳ τ’ 

᾿Ακράγαντι καὶ μὰν ΞΖενοκράτει ἑτοῖμος 
ὕμνων θησαυρὸς ἐν πολυχρύσῳ ᾿Απολλω- 
νίᾳ τετείχισται νάπᾳ ἵ. 6. 8. 

Θησεύς] 50η οἱ ῬοΞεοίάοῃ, Κὶπρ οἱ Αἰδοηβ. 

(επῖ., ν. ᾿Αμαζὼν ἔτ. 174, Πειρίθοος ἔτ. 

170, Δημοφῶν ἐγ. 176. Τγγρῇ. (πες. Οτ. 

8. 202. 80 ϑρεηρ.) Πίνδαρος δὲ --- ἐποίησε 

καὶ γαμβρὸν τοῖς Διοσκούροις Θησέα 
εἶναι βουλόμενον ((αἹάετγί πὶ: -ενος οοἄά.: 

ἀἁρπασθεῖσαν τὴν ᾿Ελένην διαφυλάξαι) 
αἀὐὰ. 56ἢγ.) ἐς ὃ ἀπελθεῖν αὐτὸν Πειρίθῳ 

τὸν λεγόμενον γάμον ξυμπράξοντα ἔτ. 
208 δὰ ἔτ. 343. 

θιγγάνω)] ('ος. θίγον; θΙγοῖσα; θἴγεϊν, θῖγ- 

ἐμεν.) «. ςο. ροῃ., ἰαν Πποϊά οἵ, εσδξαν ἕν τ’ 

238 θνάσκω 

ἀέθλοισι θίγον πλείστων ἀγώνων 1. 1. 
18. Ρ. ο. ἀδί., ἑομελ προμ; ἄπου, ἐν1- 

ὅγαζε ἐπ ἐποιρλΐ ἕν τε σοφοῖς δαιδα- 

λέαν φόρμιγγα βαστάζων πολίταις ἡσυχίᾳ 
θιγέμεν Ῥ. 4. 290. ἁ δικαιόπολις ἀρεταῖς 
κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν θιγοῖσα νᾶσος Ρ. 8. 
234. “σέ, τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θιγεῖν᾽᾽ 

Ρ. 9. 42. ἴνγγι δ᾽ ἕλκομαι ἧτορ νεομηνίᾳ 
θιγέμεν (ἐχρΙ. ἄυν.: “Ρίπάατ --- μοί, 

ἀδθ ε5, 485 σεάϊομέ, Ζιι ἄςπὶ Νευτπηοπά, 8η 

ἄσπιὶ ἀ48 Εεβὲ Ὀοραηρεπ 'νεγάδθῃ 5011{6, 

Ζυγοςπικἄπια." ΝΜ]. 400) Ν. 4. 38. 

θνάσκω] (θνάσκει, -ομεν; θνάσκοντι, -ὀν- 
τῶν: δοῦ. θάνεν; θἄνών, -όντος, -ὀντ(α), 

-όντων, -όντεσσιν; θἄνεϊν, θἄνέμεν: γί. 

τεθ'νἄότί(α), τἔθνακότων; τεθνάμεν.) ἐΐό 

θανεῖν δ᾽ οἷσιν ἀνάγκα Ο. 1. 82. θανόν- 
τῶν -- ἀπάλαμνοι φρένες Ο. 2. δῖ. ἔστι 

δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος Ο. 8. 77. 

βρότεα σώμαθϑ᾽ ᾧ κατάγει κοίλαν πρὸς 

ἄγνιαν θνᾳσκόντων Ο. 9. 88. πλοῦτος ὁ 
λαχὼν ποιμένα ἐπακτὸν ἀλλότριον θνά- 
σκοντι στυγερώτατος Ο. 10. 90. θέσφατον 

ἦν Πελίαν ἐξ ἀγανῶν Αἰολιδᾶν θανέμεν 
Ρ. 4. 12. "'φαντὶ ϑανεῖν --- ᾿Ιφιμεδείας 

παῖδας Ρ. 4. 88. πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι 

δίχα κεῖται θανών Ῥ. ὅ. 98. “θανόντος 

ὀστέα λέξαις υἱοῦ" Ῥ. 8. 88. θάνεν μὲν 

αὐτὸς ἥρως ᾿Ατρείδας Ρ. 11. 31. τιμὰ δὲ 
γίνεται, ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λόγον 
τεθνακότων Ν. 7. 32, κελεύθοις ἁπλόαις 

ζωᾶς ἐφαιπτοίμαν, θανὼν ὡς παισὶ κλέος 

μὴ τὸ δύσφαμον προσάψω Ν. 8. 836. καί 

μιν οὕπω τεθναότ᾽, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα 
πνοὰς ἕκιχεν Ν. 10. 71. αὔξομεν ἕμπυρα 

χαλκοαρᾶν ὀκτὼ θανόντων, τοὺς Μεγάρα 
τέκε οἱ Κρεοντὶς υἱούς 1. 4. 08. θνάσκομεν 

γὰρ ὁμῶς ἅπαντες 1. 7. 49. “υἱὸν εἰσιδέτω 
θανόντ᾽ ἐν πολέμῳ" 1. 8. 80. τὸν μὲν οὐδὲ 
θανόντ᾽ ἀοιδαὶ Ἰέλιπον 1. 8. 56. κεῖ μοι 

τιν’ ἄνδρα τῶν θανόντων ἔτ. 4. )Ία θανον- 

τοί Θρ. 8.4. 10. θανόντων δὲ καὶ φίλοι 
προδόται (Βοῖρκ: λόγοι φίλοι οοἀὰ.) 

τ. 160. γ]ὰρ ἁρπαζομένων τεθνάμεν 

[2 χρημάτων ἣ κακὸν ἔμμεναι (βϑυρρ. 

1μοΌ61: 55. κρέσσον, 5[πιπι.)} ἐτ. 169. 16. 

πιεῖ. οἱ {πηρ5, ἀἐς σιυαλ)', διεδοίἰς, πῆμα 



θνατός 

θνάσκει παλίγκοτον δαμασθέν Ο. ὃ. 

19. θνάσκει δὲ σιγαθὲν καλὸν ἔργον ἔτ. 
121. 4. ἴῃ {πιεβῖβ, ἀπὸ καὶ θανών (ν. 

ἀποθνάσκω) 1. 7. 80. 

θνατός]) (-ὄς, -όν, -ὥν, «-οἵσ (ι); «ἄς, «αἷς; 

-όν ποπι., ὅςς., -ά ποπι., αςο.) νπογίαὶ 

εἰ δὲ δή τιν’ ἄνδρα θνατὸν ᾿Ολύμπιοι 

σκοποὶ ἐτίμασαν Ο. 1. δ4. ἀνὴρ θνατὸἙ 
Ο. 18. 81. θναταῖς φρασὶν Ῥ. 8. ὅ9. ἀνδράσι 

θ'νατοῖς "Ὁ. 12. 22. ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας 
ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰὼν (μακρὸς ν. 3.) Ν. 8. 

78. “τόνδε δ᾽ ἔπειτα πόσις σπέρμα θνατὸν 

ματρὶ τεᾷ πελάσαις στάξεν ἥρως ἱ. ο. οἱ 

ἸΚαβίοσ, ἃ5 ορροβεὰ ἴο ἴῃς ἀϊνίποὶν Ὀότῃ 

Ῥοϊγάευκοβ Ν. 10. 81. θνατὰ μεμνάσθω 

περιστέλλων μέλη Ν. 11. 16. καὶ θνατὸν 
οὕτως ἔθνος ἄγει μοῖρα Ν. 11. 42. θνατὸν 

διέρχονται βιότον τέλος 1. 4. δ. θνατᾶς δ’ 

ἀπὸ ματρὸς ἔφυ ἴτ. 61. δ. ἀθάναται δὲ βρο- 
τοῖς ἁμέραι, σῶμα δ᾽ ἐστὶ θνατόν Παρθ. 1. 
10. ρτο 5ι05., Χάρις δ᾽ ἅπερ ἅπαντα τεύ- 

χεὶ τὰ μείλιχα θνατοῖς Ο. 1. 80. περὶ θ'να- 
τῶν δ᾽ ἔσεσθαι μάντιν ἐπιχθονίοις ἔξοχον 
Ο. 6. δ0. τόκος θνατῶν! (ςοοἀά. οσοπίτα 

τηοίτ. : ἀνδρῶν ὈγΖ.) Ο. 10. 9. ἐμφύλιον 

αἷμα πρώτιστος --- ἐπέμειξε θνατοῖς Ῥ. 2. 
82. εἰ δὲ νόῳ τις ἔχει θνατῶν Ρ. 8. 103. 
“θνατῶν φρένες ̓  ἢ. 4.139. λόγοισι θνατῶν 

Ῥ. 6. 16. οὐκ ἔστι πρόσωθεν θνατὸν ἔτι 
σκοπιᾶς ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν Ν. 9. 47. 

θνατῶν φρένας 1. 2. 438. Ζεῦ, μεγάλαι δ᾽ 
ἀρεταὶ θνατοῖς ἕπονται ἐκ σέθεν 1. 8. 4. 

θνατὰ θνατοῖσι πρέπει 1. δ. 16. κατεκρίθης 

δὲ θνατοῖς ἀγανώτατος ἔμμεν Πα. 16. 6. 

Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ 
ἀθανάτων ἐς. 169. ἃ. ᾿Ελπίς, ἃ μάλιστα 

θνατῶν πολύστροφον γνώμαν κυβερνᾷ 
{ς. 214. 3. 

θοάς] ἐ. δα]., τω" ἀλλά σε πρὸς Διός, 
ἱπποσόα θοάς, ἱκετεύω (8ς. ἀκτὶς ἀελίου) 

Πα. 9. 7. 

θοίνα] Μαεί εὐ]δαιμόνων βρομιάδι θοίνᾳ 
πρέπει[ Δ. 1. 11. 

θοός] (-ᾶς, -ᾷ, -ἀν, -αἱ, -ἄἂν, -αἷς, -ἀς; -ῷ, 
-ὀν) εὐ σὺν ἄρματι θοῷ Ο. 1. 110. 

θοᾶς ἐκ ναὸς Ο. 0. 101. ἅρμα θοὸν Ο. 8. 49. 

θοαὶ νᾶες Ο. 12. 8. “Ἱ!ΊἼππους --- θοάς᾽" 

239 θρἄσύγνιος, -ον 

Ρ, 4. 17. "θοᾶς ᾿Αργοῦς᾽᾿ Ῥ. 4. 25. ναυσὶ 

θοαῖς Ρ. ὅ. 87. θοαῖς ἂν ναυσὶ Ν. 7. 28, 
θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν ἐς. 898. 8. τέρπεται 
δὲ καί τις ἐπ᾿ οἶδμ᾽ ἅλιον ναΐ θοᾷ ἰδιαστεί- 

βωνί (θοᾶ, θοσῶν οοἀὐά. ϑεχί. Ἐπιρ.: 
θοᾷ σῶς Ἑαῦντίςἰ 5) 1τ. 221. δ οἱ ἃ βρβθᾶσ, 

ἐφορμαθεὶς δ᾽ ἄρ’ ἄκοντι θοῷ Ν. 10. 69, 
{χαηβ8ῖ., ἄκονθ᾽ ὧτε χαλκοπάρᾳον ὄρσαι 
θοὰν γλῶσσαν (οανς ἐπίογρτοίετγί5 ὀξεῖαν, 
οί. Βυξίπιαπ, Τιοχίϊορ., 5. ν.) Ν, 1... 72. 

Βοπογαην, θοαὶϊς --- ἐν μαχαῖς σμίολ νιουΐηρ 

Ρ. 8. 360. ’ολυμπίᾳ τ’ ἀγώνων πολυφάτων 
ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις (φρεφάϊηρ 

ὀνπαηοδ: θοὰν ἰταπϑί. τοῦ ἵπποις) 

Ρ, 11. 48. πιτνάντες θοὰν κλίμακ᾽ οὐρανὸν 

ἐς αἰπύν (-- θοῶς, ς΄. σταπι., Αὐ. Οχ. 

Ι. 201. 14, τὴν μεγάλην δηλόνοτι" θοός 

σημαίνει δὲ καὶ τὸ μέγας, φυδπν ἀος τ παπι 

ἃ ργδιητηδες8 ρσοραραῖΐῖαπι {4]|58 πὶ ἔυ1555 

ςοη56885) ἔτ. 162. Ἰπανθοοί Πα. 6. 74. 

θόρῦβος)] «4. αῤῥίαμιεε καὶ συμμαχία 

θόρυβον παραίθυξε μέγαν Ο. 10. 72. 
». δὶ» ἰοϑέι, Σ Ρ' 8. 1α, ἔφη (Ξς. ὁ 

Πίνδαρος) παῖδα εἶναι --- τῆς ᾿Αδικίας τὸν 

Θόρυβον {τ. 23δθα. 
θρᾶσος] δοίϊάνεςς νεότατι μὲν ἀρήγει 

θράσος δεινῶν πολέμων Ρ. 2. 608. οὔ 

οἵ μετέχω θράσεος 1». 3. 88. γυναικείῳ 
θράσει ψυχράν φορεῖται πᾶσαν ὁδὸν 
θεραπεύων ἔτ. 138. 8. 

θράσσω] ἰγομδίε μὴ θράσσοι χρόνος 
ὄλβον ἐφέρπων (Βοεοκ α Σ: θραύσοι 

ςοἀά.) Ο. 6. 97. ὁ δ᾽ ἀθανάτων μὴ θρασ- 

σέτω φθόνος (8.. με) 1. 7. 39. 

Θρἄσύβουλος] 5005 οἱ Χαοεποκτγαίεβ οἵ 
ΑΚγαραβ, νἱοῖοσς ἴῃ Ῥυιπίαη (490 Β. (.) 

δηὰ Ἰ᾿β.Ππιίαπ οματίοε σϑοςϑ. πατρὶ 

τεῷ, Θρασύβουλε Ρ. 6. 15. τῶν νῦν δὲ καὶ 

Θρασύβουλος πατρῴαν μάλιστα πρὸς 
στάθμαν ἔβα Ῥ. 0. 44. ὦ Θρασύβουλε 

Ι. 2. 1. οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε 

κώμων, ὦ Θρασύβουλ᾽, ἐρατῶν οὔτε 
μελικόμπων ἀοιδᾶν Ι. 2. 81. ὦ Θρασύ- 

βουλ᾽, ἐρατᾶν ὄχημ᾽ ἀοιδᾶν τοῦτό τοι 
πέμπω (τ. 124..1. 

θρἄσύγνιος, -ον] οἵ δοϊά "νιὸς οὐδὲ 
Κλειτομάχοιο νίκαν ᾿Ισθμοῖ θρασύγνιον 



Θρᾶἄσὕὔδᾷος 

(5ο. κατελέγχεις: 1. 6. τῦον! ὃν δὶς ῥλγείοσαϊ 

δοϊάνε55) Ῥ. 8. 87. 

Θρᾶἄσύδᾷος) (δ5ςοδτ.: -αιος εοοἀὐά.) «4. οἵ 
ὙΠΟ ς5, νἱοῖος ἰῃ Ὀογ8΄ Ῥγείαη ἰοοίγαος, 

4714 Β. (, ἀγῶνί τε Κίρρας, ἐν τῷ 
Θρασυδᾷος ἕἔμνασεν ἑστίαν Ῥ. 11. 18. ἣ 
πατρὶ Πυθονίκῳ τό γέ νυν ἢ Θρασυδάῳ 
Ρ. 11. 44. Ρ. υπκηονῃ. Θρασυδαί 

Θρ. 2. 1. 

[θρασύθυμος, ν. θρασύμυθος.] 
Θράσῦκλος] ἃ νἱοἴοτ τεϊαϊεα ἴο ὙΠοδίοΒ οὗ 

Αροβ οὐ διῖ8 τποῖποῦ'8 5146. ἐὼν 

Θρασύκλον ᾿Αντία τε σύγγονος Ν. 10. 89. 
θ'ρἄσύμἀχἄνος] δοϊά ἐπ γεδοιγοα (οἴ. ΝΊ., 

19υ11.ο5, 1665) θρασυμάχανος «“- 

Ἡρακλέης Ο. 6. 67. θρασυμαχάνων τε 

λεόντων (Ηδεγπίαπη: θρασυμαχᾶν ςοἀά.) 
Ν, 4. 62. 

θ'ρἄσύμήδης] δοίά ἰη ῥίαπ, αμδαεσίοιες 
“θρασυμήδεϊ Σαλμωνεῖ"" Ῥ. 4. 148. φεῦγε 

γὰρ ᾿Αμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα Ν. 9. 18. 

παῖ θρασύμηδες ᾿Αμύντα ἔτ. 120. 

θ'ρἄσύμῦθος, -ον] δοϊὰ ο7 Ιοηβε Ὕθβρριν, 
Κόρον ματέρα θρασύμυθον (ν. 1. θρασύ- 

θυμον) Ο. 18. 10. 

θρᾶσύπονος, -ον] δοϊὰ ἐπ ἰοἵϊ 
ἰσχύος θρασύπονοι Ο. 1. 96. 

θρᾶσύς] (-ὖν; -εἴ(α), -εἰᾳ, -εἴαι, -ειᾶν; τὖ, -εἴ, 

των: Ρτεσεάϊηρ νοννεῖ αἰνναγϑ ᾿Ἰσηρίπεπεᾶ 

ἐχοορὲ Ῥ. 12. 7) ἃ. δοϊά, ἱπίνορίᾷ 

θρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ μόλεν Δανάας 

ποτὲ παῖς Ῥ. 10. 44. ΓΑρτεμίς τε καὶ 
θρασεῖ᾽ ᾿Αθάνα Ν. 8. δ0. καὶ σθένει γνίων 

ἐρίζοντι θρασεῖ Ν. ὅ. 39. ἔργων θρασέων 
ἕνεκεν Ν, 10. 8. “λίσσομαι παῖδα θρασὺν 

ἐξ 'Εριβοίας ἀνδρὶ τῷδε --- τελέσαι" 
Ὶ. 6. 4δ. θρασειᾶν ἀλωπέκων {τ. 237. ς. 
ἐροχϑξ. ἰπΐ., θρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖν φαεν- 

ναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων οἴκοθεν 
Ν. 1. δ0. Δολόπων ἄγαγε θρασὺν ὄμιλον 

σφενδονᾶσαι (ςοἔ. Ἐυϑίδιῃ,, 1]. 811. 21. ὡς 

καὶ τῶν Δολόπων δεξιῶν ὄντων σφενδονη- 

τῶν) ἐτ. 188, Ῥ. ἰπ Ὀδὰ βεηβς, φαυαρδ 

θρασειᾶν (Γοργόνων) Ῥ. 12. 7. θρασεῖαι 
τόν ποτε Γηρυόνα φρίξαν κύνες 1. 1. 18. 

παῖδα ποντίας Θέτιος --- θρασεῖ φόνῳ πε- 
δάσαις Πα. 0. 86. 

ἀκμαί τ᾽ 

240 θυγάτηρ 

[θραύω, Ξλαμεν μὴ θραύσοι χρόνος ὄλβον 
ἐφέρπων (οοἀά.: θράσσοι ς Σ Βοεοκ) 

ο. 8. 971 
θρέμμα] πειγοης 

ποιηταί) 9έτ. 8δ2. 

Θρᾶΐκιος, Θρηίκιος] Τλναοίαν (ν. Καάξ, 82, 
Ἑοσβϑιδῃ, 98.) φοίνισσα δὲ Θρηικίων 
ἀγέλα ταύρων (Θραικίων οοηὶ. ΤυγγὩ) 

Ῥ. 4. 208. ναίω Θραικίαν γαῖαν ἀμπελό- 

εσσάν τε καὶ εὔκαρπον (Θρηικίαν ςοπὶ. 
ῬίοΒ}) Πα. 3. 88. 

θρῆνος] ἀΐνγρε θρασειᾶν (Γοργόνων) οὔ- 
λιον θρῆνον διαπλέξαισ᾽ ᾿Αθάνα Ρ. 12. 8. 

ἐπὶ θρῆνόν τε πολύφαμον ἔχεαν (86. 
Μοῖσα!) 1. 8. 58. 

Θρονία)] ερομπγυπῖουβ πΥπρ οὗ ΤΗτοπίου, 

οαρίϊαὶ οἱἵἷγ οἱ Ἐρὶκηοσσηϊἀϊδη 1,οἸεγ8. 

Ναίδ)ος Θρονίας "Ἄβδηρε χαλκοθώραξ 
[Ποσ]ειδᾶνός τε παῖ Πα. 2. 1. 

θ'ρόνος] ἑΐνγοπε πάντων Ρέας ὑπέρτα- 
τον ἐχοίσας θρόνον Ο. 2. 77. χρυσότοξον 

θέμεναι παρὰ Πύθιον ᾿Απόλλωνα θρόνους 
(Ξε. Χάριτες) Ο. 14. 11. ᾿σκᾶπτον μόν- 
ἀαρχον καὶ θρόνος, ᾧ ποτε Κρηθείδας 

ἐγκαθίζων Ἱἵἱππάταις εὔθυνε λαοῖς δίκας" 

Ῥ. 4. 182. 

θρόος] ’πιγηημν (οΥ υοἷεες), νεμδὶς ἀμφὶ 
Νεμέᾳ πολύφατον θρόον ὕμνων δόνει 

ἡσυχᾷ (Ετ. Βοδιά : ὕμνων θρόον οοἀά.) 

Ν. 7. 81. ἀγαυὸν καλάμῳ συνάγεν θρόον 
μήδεσί τε φρενὸς Πα. 9. 86. 

θρῴσκω] σῥγίηρ [ογινανὰ “ἐπ᾿ ἀκταῖσιν 

θορών᾽᾽ Ρ. 4. 86. εἴπε δ᾽ ἐν μέσσοις (αὐτὴν 

80.) ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν 
ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις Ῥ. 9. 119. 

θυγάτηρ] (-τηρ, -τ'ρός, -τρί, -τέρι, -τ'ρα, 
«τέρα, -τηρ, -τερ; -τ'ρες.) ἀαμλίν ἀνα- 
βάλλεται γάμον θυγατρός Ηἱρροάδειποῖα 

Ο. 1. 81. Λατοῦς ἱπποσόα θυγάτηρ Ατ- 
ἰεπιϑ Ο. 8. 26. ᾿ωὠκεανοῦ θύγατερ --- 

Καμάρινα Ο. δ. 2. ἝἙρμᾶ δὲ θυγατρὸς --- 

᾿Αγγελίας Ο. 8. 81. Θέμις θυγάτηρ τέ 

οἱ --- Εὐνομία Ο. 9. 1ὅ. θύγατρ᾽ ἀπὸ γᾶς 
᾿Επειῶν ᾿Οπόεντος Ῥτοϊοροπεὶα Ο. 9. δ8. 

θυγάτηρ ᾿Αλάθεια Διός (νος., οἵ. Καιι- 

ὈΥ1185, Αῃτεἀοίοτπιοη, 189) Ο. 10. 8. 

ὑπεροχωτάτᾳ πρέπεν Οὐρανιᾶν θυγατέρι 

θρέμματα Μουσῶν (8ς. 



θυίαιγις 241 

Κρόνον Ἠετα Ῥ. 2. 39. εὐίππου Φλεγύα 
θυγάτηρ Ιζοτουΐβ Ῥ. 8. 8. τὸν μὲν (5ς. 

Κάδμον) ὀξείαισι θύγατρες ἐρήμωσαν πά- 
θαις εὐφροσύνας μέρος αἱ τρεῖς Ιῃο, 

ϑοιποῖα, Αβδυς Ρ. 8. 97. “Εὐρώπα Τιτυοῦ 
θυγάτηρ’ Ρ. 4. 46. τὰν ᾿Επιμαθέος ἄγων 

ὀψινόου θυγατέρα Πρόφασιν Ῥ. ὅ. 28. 

Ἥσυχία, Δίκας ὦ μεγιστόπολι θύγατερ 
Ῥ. 8. 2. Κρέοισ᾽ --- Γαίας θυγάτηρ Ρ. 9. 

11. πατὴρ δὲ θυγατ'ρὶ φυτεύων κλεινό- 
τερον γάμον ἀδυρηϊοῦ οὗ Απζαΐοβ Ρ.9. 111. 

ἄρχε δ᾽ οὐρανοῦ πολυνεφέλα κρέοντι, θύγ- 
ατερ, δόκιμον ὕμνον (ἄρχε δ᾽, οὐρανοῦ πο- 
λυνεφέλᾳ κρέοντι θύγατερ ΒορΟΚῊ ὁ Σ: 1π6 
Μα586.) Ν. 8.10. ἀγλαόκολπον Νηρέος θύγ- 

ατρα ποῦ Ν. 8. 67. πατρὸς οὕνεκα δίδυμαι 
γένοντο θύγατρες ᾿Ασωπίδων ὁπλόταται 
Τμορα, Αἰρίηδ Ι. 8. 17. “Νηρέος θυγάτηρ᾽' 

ὙΒΕΏΒ 1. 8. 42. Οὐρανοῦ τ’ εὐπέπλῳ 
θυγᾶτρὶ Μναμοσύνᾳ Πα. 7Β. 16. ἸΚοίου 

θυγάτηρ πί ᾿Αϑιοτία Πα. 7Β. 44. ἀγανό- 
φρων Κοίου θυγάτηρ [Ιεἴο. Πα. 12. 18. 

τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται πρώτα θυγάτηρ 
ὁδοῦ ἀδυβμίες οἱ Απάαϊεἰϑίτοῖα, ἀπά ίοσ 
Ῥαροπάδϑ. Παρθ. 2. 68. πιεῖ., αἱ δὲ 
σοφαὶ Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ θέλξαν νιν 
ἁπτόμεναι (Ετ. ϑεβει!ὰ : θυγατέρες εοἀὰ.) 

Ν. 4. 8. πόντου θύγατερ Ὠε]ο5 ἔτ. 838.. 8. 

κλῦθ᾽ ᾿Αλαλὰ πολέμου θύγατερ ἔτ. 78. 1. 
ἔγαξ. δὲ θυγατερῖ ἔτ. 111. 8. 

θνίαιγις] {. 1ἀ)., γαρίπιρ οὐ ἰλ6 ἀαερὶς, Ἔρίτα. 
οἱ Ατποηδ. Ἰθυιαίγιδ᾽ ἀμί (β8ῖο ἀὐν 51ς 

Τοῦ ε]: θνοιαιγιδ᾽ Π80) Πα. 184. 13. 

θυίω] -- θύω, γταρε κασιγνήταν μένει 
θυίοισαν ἀμαιμακέτῳ (ὟΝ. ϑεδυῖΖζε: θύοι- 

σαν οοἀὰ.) Ρ. 8. 88, ἁ Κοιογενὴς --- ὠδί- 

νεσσι θυίοισ’ ἀγχιτόκοις (Υ". ϑοδαζα: 
θύοις, θείαις οοἀὰ. ϑεγαΌοἢ 8) ἐσ. 383 ἃ, 4. 

θῦμα] οὐνίηρ ίοτ 5δοιηίίςς. ὁδμὰ δ᾽ 
ἐρατὸν κατὰ χῶρονκίδναται αἰεὶ {) θύματα 
μειγνύντων πυρὶ τηλεφανεῖ Θρ. 7. 9. 

θῦμιάω)] διιγη ας ἱπεδπσα νεάνιδες --- αἵ 
τε τᾶς χλωρᾶς λιβάνου ξανθὰ δάκρη θυ- 

μιᾶτε (ΕΒανοτίημ5: θυμιᾶται Ζοπαταβ: τὲ 

ἡμῖν ΑἸΠοπδΔουΒ) {τ. 122, 4. 

θῦμός] (-ός, -ᾧ, -ὁν, -ἐ.) λεαν!, φρίγῃ, ἃ8 
ἴῃ δοδὲ οἵ νδγίοιιβ ὁπιοϊΐοηβϑ δαῃὰ ἑδουϊ- 

Βίδϊες, ΡΙθάδι. ΟΧΙΟΟΣ 

θῦμός 

ἢδ8, ρ]θαβϑυτο: οὐδ᾽ ἀπάταισι θυμὸν 

τέρπεται Ῥ. 2. 14. φίλτρον ἐν θυμῷ μελι- 

γάρνες ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν Ῥ. 8. 64. θυμῷ 
γελανεῖ Ῥ. 4. 181. θυμὸν ἐκδόσθαι πρὸς 

ἧβαν Ρ. 4. 298. τίνι τῶν πάρος --- μάλιστα 

θυμὸν τεὸν εὔφρανας 1. 7. 2. θυ)μὸν 

ἀνακριμνάντες (ϑ0ρ». [,οὐο]) Πα. 8. 79. 

Ἰβαρβιίτίξαι θυμὸν (ΡμΠοάεπιιθ: μῦ- 
θον ΡῈ.) ἐτ. 1244. δηάυταπος, Ὀγάνογγ: 
μαινομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν 
Ο. 8. 6. “θυμὸν γυναικὸς καὶ μεγάλαν 
δύνασιν θαύμασον᾽᾿ Ῥ. 9ϑ. 80. σύμπειρον 

ἀγωνίᾳ θυμὸν ἀμφέπειν Ν. 7. 10. μαχατὰν 
θυμὸν Ν. 9. 27. θυμὸν αἰχματὰν Ν. 9. 81. 
τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν 

λεόντων 1. 4. 46. “θυμὸς δ᾽ ἐπέσθω᾽’ (80. 
καθάπερ καὶ τὸ σῶμα Σ.} 1. 6. 49. δηροτ, 

ατίοῖ; βυϊοτίηρ : καμόντες πολλὰ θυμῷ Ο.2. 

8. ἐν θυμῷ πιέσαις χόλον Ο. 6. 37. ἀστῶν δ᾽ 

ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει Ρ. 1. 84. 

θεῶν βασίλεα σπερχθεῖσα θυμῷ Ν. 1. 40. 
τῷ καὶ ἐγὼ καίπερ ἀχνύμενος θυμόν 
Ι. 8. ὅ. αἰεςεοῃ: πατρί τε θυμὸν ἰάναιεν 
Ο. 7. 48. πατρὶ Σωγένης ἀταλὸν ἀμφέπων 
θυμὸν Ν. 7. 92. εατ: κρυόεν πυκινῷ 
μάντευμα θυμῷ Ῥ. 4. 13. κλέπτων δὲ 

θυμῷ δεῖμα Ρ. 4. 96. λέγεται παντὶ 
μάλιστα δονεῖν θυμόν Ν. 6. 67. νἱβάοῃι: 

ἐν ἀρμένοισι πᾶσι θυμὸν αὔξων (Μηιη- 

φατοῖ: πάντα «ςοἀά., ἑοτὲ, τεςίο) Ν. 8. 

δ8. σώφρονές τ᾽ ἐγένοντο πιννυτοί τε 
θυμόν 1. 8. 26. πηοτογ: "εἴ ποτ᾽ ἐμᾶν, ὦ 

Ζεῦ πάτερ, θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσας" 
Ι. 6. 48. ροπογαῖγ: ἐς γαῖαν πορεύεν 

θυμὸς ὥρμα --- νιν Ο. 8. 25. ἐμὲ δ’ ὧν πᾷ 

θυμὸς ὀτρύνει φάμεν Ο. 8. 88. κεῖνος αἰνεῖν 

καὶ τὸν ἐχθρὸν παντὶ θυμῷ σύν τε δίκᾳ 
καλὰ ῥέζοντ᾽ ἕννεπεν Ῥ, 9. 96. πολλὰ γάρ 
μιν παντὶ θυμῷ παρφαμένα λιτάνενεν 

Ν. δ. 81. τὸν δ᾽ αὖ --- οἰκείων παρέσφαλεν 

καλῶν χειρὸς ἕλκων ὀπίσσω θυμὸς ἄτολμος 

ἐών Ν. 11. 82. νος., ἐπ 536] ςχῃογίδοῃ: 

ἔπεχε νυν σκοπῷ τόξον, ἄγε θυμέ Ο. 3, 89. 

θυμέ, τίνα πρὸς ἀλλοδαπὰν ἄκραν ἐμὸν 
πλόον παραμείβεαι; Ν. 8. 20. χρῆν μὲν 

κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, 
σὺν ἁλικίᾳ τ. 128. 1. μὴ πρεσβυτέραν 
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θύνω 

ἀριθμοῦ δίωκε, θυμέ, πρᾶξιν ἔτ. 127. 4. 
ἔγαξ. θυμῷ Πα. 180. 1δ. Ἰθυμὸν δί ἔτ. 

θθ04. 2. 

θύνω)] λαείεν, ΠῚ ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος 
ὕμνων ἐπ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὧὦτε μέλισσα 
θύνει λόγον Ρ. 10. δ4. 

θὕόεις) ἐγισεηες ἰαάεν καὶ θνόείντα ---Ἱ 

βωμὸν! Πα. 8. 8. θεοί, πολύβατον οἵ τ᾽ 

ἄστεος ὀμφαλὸν θνυόεντ᾽ ἐν ταῖς ἱεραῖς 
᾿Αθϑάναις ἐγ. 78. 8. 

θύρα] »]., ἀοον ἔσταν δ᾽ ἐπ’ αὐλείαις 
θύραις ἀνδρὸς φιλοξείνου καλὰ μελπόμενος 
Ν, 1. 19. τὰν νεοκτίσταν ἐς Αἴτναν, ἔνθ᾽ 

ἀναπεπταμέναι ξείνων νενίκανται θύραι, 
ὄλβιον ἐς Χρομίον δῶμ᾽ Ν. 9. 2. Ἰδιὰ 

θυρᾶν ἐπειδί Πα. 20. 1. 

θύρετ'ρα] (τά) ἀορον ὁπότ᾽ ᾿Αμφιτρύω- 
νος ἐν θυρέτροις σταϑεὶς ἄλοχον μετῆλθεν 

Ἡρακλείοις γοναῖς Ι. 7. 6. 

θύσἄνος] “γίηρέ “Κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ 
θυσάνῳ"' Ῥ. 4. 231. 

θῦσία)] ταονίψδ ἐδώρησαν --- λιταῖς 
θυσίαις πολλὰ δὴ πολλαῖσιν 'Ἑρμᾶν 
Ο. 0. 18. σεμνὰν θυσίαν θέμενοι Ο. 2. 42. 

τὸ δ᾽ ἐλάσιππον ἔθνος ἐνδυκέως δέκονται 

θυσίαισιν Ρ. ὅ. 86. ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι 

φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί (3... ἀνυμ- 

νοῦνται) 1. ὅ. 80. λταροτρόφων θυσί[ --- 

ἰαίνω] εἰεεν, ἀορ ὦ Κρόνιε παῖ, --- 
ἰανθεὶς ἀοιδαῖς εὔφρων --- σφίσιν κόμισον 
Ο. ῶ. 13. ὡς ἂν --- σεμνὰν θυσίαν θέμενοι 

πατρί τε θυμὸν ἰάναιεν κόρᾳ τ᾽ ἐγχειβρόμῳ 

Ο. 7. 43. καὶ γὰρ βιατὰς Αρης --- ἰαίνει 
καρδίαν κώματι Ρ. 1. 11. ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα 

νόον ἰαίνει φθονερῶν Ῥ. 2. 90. Ζενοφῶν 
τελέαις --- εὐχωλαῖς ἰανθείς ἔτ. 122, 30. 

ἰάλεμος) α. ἀΐνρε ὄρθιον ἰάλεμίον Θρ. 
δα. 3 -- . 0. ». τοῦ ᾿Απόλλωνος καὶ 

Καλλιόπης, ὡς φησὶ Πίνδαρος. Σ Ευς. 

Κι οβυ5 896. ἁ δ᾽ ᾿Ιάλεμον ὠμοβόλῳ 

νούσῳ πεδαθέντα σθένος (5ο. ὕμνει!) Θρ. 

8. 9. 

242 ᾿Ιδολκός 

μήλων Πα. 12. 0. τὴ]ριπόδεσσί τε καὶ 

θυσίαις (τ. δ9. 12. 

θύω] Ξαενίγίεε τὰν πολέμοιο δόσιν ἀκρό- 
θινα διελὼν ἔθυε Ο. 10. δ7. “καὶ Δαμαίῳ 

μιν θύων ταῦρον ἀργάεντα πατρὶ δεῖξον" 
Ο. 18. 69. Ἰθνόντων Πα. 8. 96. θύεται γὰρ 

ἀγλαᾶς ὑπὲρ Πανελλάδος Πα. 6. 62. 
᾿Αλαλά --- ᾧ θύεται ἄνδρες ὑπὲρ πόλιος 

τὸν ἰρόθυτον θάνατον (τὸν ἷρ. θαν. 
560]. ϑ΄οΥθΔΟὮ) {τ, 78, ὃ. πάντα θύειν 

ἑκατόν ἔτ. 170. πιοίῖ., τεβὲ., ῬμῃιηΠοά., ἂς 

Μυπὶςα 4, Ρ. 89. 10 ΤΚ.: καὶ τὸν Πίνδαρον 

οὕτω νομίζειν, ὅτ᾽ ἔφη θύσων ποίεϊσ)θαι 

διθύραμβον (ΞΡ». νοῦ Ατπὶπὶ) 9η6Ὲ}} 

ΡῬίηάδασγο νεγῦα θύσων διθύραμβον ἰθυϊξ 
ἐν. 8θα, οἴ. Καὶ! ἶπι., τ. 494 Ρί. 

[θύω, ν. θυίω.] 
Θὕώνα) -- Σεμέλα, 4. ν. ἀτὰρ λευκω- 

λένῳ γε Ζεὺς πατὴρ ἤλνθεν ἐς λέχος 

Ἱμερτὸν Θνώνᾳ Ρ. 8. 99. 

θῶκος}] ςἐα«' Ισμήνιον δ᾽ ὀνύμαξεν, ἀλα- 
θέα μαντίων θῶκον Ρ. 11. 6. 

Θώραξ] οἱ τς ΤἈἪββαιίαπ ΑἸουδάαὶ, 80 
Τοτητη ϑϑίοης ἃ Ρ. 10. πέποιθα ξενίᾳ 

προσανέι Θώρᾶκος Ῥ. 10. θ4. 
θωράσσω) μονέΐν τυἱμὴι, εοῖπδ. δὸῖ μᾶ88., 

ἑη!οχίοαίξα ἀλόχῳ ποτὲ θωραχθεὶς 
ἔπεχ᾽ ἀλλοτρίᾳ ᾿ὡαρίων ἐτ. 72. 

"Ἰάλῦσος] (Εἰαλ-}) ρταπάβοη οἱ Ἠδὶϊοϑ, 
ΘΡουνου5 ΠΟΙῸ οἱ ἔξΐπς οἰζγ [᾿αἴγϑο8 ἰπ 

Κδοάε8. πρεσβύτατόν τε ̓ Ιἰάλυσον ἔτε- 
κεν (ὈγΖ.: ᾿Ιάλοσον τέκεν ςοἀά.) Ο. 7. 14. 

"Ἰἀμίδαι] ἃ οἷαι εἰαί πιὶπρ ἀοβοοπὲ τοῦ 
Ιᾳπιοβ, 4. ν., ῆὸ βογνοά {πὸ ργορμϑες 

αἰΐασ οἱ Ζουβ δὲ ΟἸγπιρία. ἐξ οὗ 
πολύκλειτον καθ᾽ Ἕλλανας γένος ᾿Ιαμιδᾶν 
Ο. 6. 11. 

"Ἰἄμος] ἃ 86οτ, βοὴ οἱ ροῖϊο δπά Ἑυδάῃα, 

ἦλθεν δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνων ὑπ᾽ ὠδῖνός τ᾽ 
ἐρατᾶς ἥ]αμος ἐς φάος αὐτίκα Ο. 6. 48. 

"αολκός] (ν. νϑεβε., ΟἹοῖία, 1903, 378.) 
ἴῃ ὙΠαβθλΙΥ. ἐς εὐδείελον χθόνα -“-- 



Ἰἰάομαι 

κλειτᾶς ᾿Ιαολκοῦ (ϑεἢς. : ̓Ιωλκοῦ οοἀά.: 
᾿Ιαωλκοῦ ΒοςςκὨ) Ρ. 4. 77. ἐς δ᾽ ᾿Ιαολκὸν 

ἐπεὶ κατέβα ναυτᾶν ἄωτος (ϑοῆτ.: δ᾽ 

Ιωλκὸν οοἀά.: δὲ ἰωλκὸν ὈγΖ.) Ῥ. 4. 188. 

(Πηλεὺς) ὃς καὶ ᾿Ιαολκὸν εἷλε μόνος 

(ϑοὴγ. : ̓Ιωλκὸν οοὐά.: ᾿Ιαωλκὸν ΒοεςκΚὮὨ) 

Ν. 8. 84. λατρίαν ᾿Ιαολκὸν πολεμίᾳ χερὶ 
προστραπὼν Πηλεὺς (ν. 1. ᾿Ιαωλκὸν) 

Ν. 4. δ4. “Πηλέι --- ὃν τ᾽ εὐσεβέστατον 
φάτις ᾿Ιαολκοῦ τράφειν πεδίον (ϑοἴτ.: 
᾿Ιαωλκοῦ ςοἀ.) 1. 8. 40. 

ἰάομαι} λεαίὶ καί ῥά μιν --- πόρε Κενταύ- 
ρῷ διδάξαι πολυπήμονας ἀνθρώποισιν 

ἰᾶσθαι νόσους Ρ. 8. 46. 
"Ἰδπετῖονίς] {. δἀ)., ο7 1αρείος ὑμέτεροι 

πρόγονοι ἀρχᾶθεν, ᾿Ιαπετιονίδος φύτλας 
κοῦροι κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν 
(Ἰαπετοῦ δὲ πάλιν ὁ ᾿Επιμηθεύς, οὔ καὶ 

Πανδώρας Πύρρα Σ.) Ο. 9. δ8. 
[ἰαρός, ν. ἱερός δὰ ἤη.] 

"Ἰάσων) 8) Αἰο!ά, δοπ οἱ Αἴβοῃ, οἵ 1οἱκοϑ, 

Ἰεδάες οὐ τῆς Ατροπαυΐβ, τεαστεὰ ὉΥΚ 

ΟΒείτοι. ἡμιθέοισιν ᾿Ιάσονος αἰχμα- 

τᾶο ναύταις Ρ. 4. 12. “φὴρ δέ με θεῖος 

᾿Ιάσονα κικλήσκων προσαύδα᾽" Ῥ. 4. 119. 

ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ μειλιχίοισι λόγοις αὖ- 

τοὺς ᾿Ιάσων δέγμενος Ῥ. 4. 128. πραὺν δ᾽ 
᾿Ιάσων μαλθακᾷ φωνᾷ ποτιστάζων ὄαρον 
Ρ. 4.186. ἀτὰρ ᾿Ιάσων αὐτὸς ἤδη ὥρννεν 

κάρυκας ἐόντα πλόον φαινέμεν παντᾷ Ρ. 

4. 169. λέξατο πάντας ἐπαινήσαις ᾿Ιάσων 

Ῥ, 4. 189. ἀπὸ κρόκεον ῥίψαις ᾿Ιάσων 

εἶμα Ῥ. 4. 282. βαθυμῆτα Χίρων τράφε 

λιθίνῳ ᾿Ιάσον’ ἔνδον τέγει Ν. 8. δ4. τὸν 
᾿Ιάσονος εὔδοξον πλόον ἐκτελέσαις εἷλε 

Μήδειαν (50. Πηλεύς) ἴτ. 172. θ. 

ἰδτήρ] λεαίεν ἰατῆρά τοί κέν μιν πίθον 
καί νυν ἐσλοῖσι παρασχεῖν ἀνδράσιν 
θερμᾶν νόσων Ρ. 8. 6ὅ. πιεῖ., ἐσσὶ δ’ Ἰατὴρ 
ἐπικαιρότατος ΑΥὐκοβὶαϑ, 88 ἤθαῖοσ οἵ 
Ῥολ ες] τυσοηβ8 Ρ. 4. 270. 

ἰᾶτός] ομγαδίς  ἰατὰ δ᾽ ἐστὶ βροτοῖς σύν 
γ᾽ ἐλευθερίᾳ καὶ τά 1. 8, 16. 

ἰᾷτρός} λεαὶεν τιεῖ., ἄριστος εὐφροσύνα 
πόνων κεκριμένων ἰατρός Ν. 4. 2. 

ἰἄχά] σοι" οὐκ ἔμειν᾿ ἐλθεῖν ---- παμφώ- 
νῶν ἰαχὰν ὑμεναίων Ρ. 8. 17. 

245 ἱερός 

ἰαχέω] γοαν ἰαχεῖ βαρυφθεγκτᾶν ἀγέλαι 
λεόντων ἔτ. 289. 

[[Ἰαωλκός, ν. ᾿Ιαολκός.] 
"ζάων] Ιοπαι. σέθ)εν ᾿Ιάονι τόνδε λαῷ 

{παιᾶνα διώξω 5ἰπος ΑὈΔογα ιν858 οο]ο- 

πἰχοὰ γοτλ Ιομίδη Τοοβ Πα. 2. 8. 

"ἴδαῖος] οΥ115 σωτὴρ ὑψινεφὲς Ζεῦ, 
Κρόνιόν τε ναίων λόφον τιμῶν τ᾽ ᾿Αλφεὸν 
εὐρὺ ῥέοντα ᾿Ιδαῖϊόν τε σεμνὸν ἄντρον 
(Ἰεοῦο οὲ Βαῖϊα οἱ ργοβοάϊοο νἱῖο 

Ἰαθογαῖ", 5.Ὦγ.: ῥέοντ᾽ ᾿δαῖόν Ἡεγης: 
᾿Ιδαῖον ἄντρον ἐν "Ἤλιδι Δημήτριος ὁ 

Σκήψιος --- Ἴδης τῆς ἐν Κρήτῃ ἣ τῆς 
ἐν Τροίᾳ: οὕτως Θέων Σ. ν. ΝΝῚ., 4215: 

οἵ. Περιδάιος) Ο. 8. 18. 

Ἴδας] 8οπ οἱ ΑΡΒάᾶγευβ, κίηρ οἱ Μοββεῆς, 
Δηά ὕὑγοίβεσ οὐ ἵγηκουβ. τὸν γὰρ 

(Ξο. Κάστορα) ;Ιδας ἀμφὶ βουσίν πως 

χολωθεὶς ἔτρωσεν χαλκέας λόγχας ἀκμᾷ 
Ν. 10. 600. Ζεὺς δ᾽ ἐπ᾽ Ιἰδᾳ πυρφόρον 
πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν Ν. 10. 71. 

ἰδέα] ἴογηνι ἰδέᾳ τε καλὸν ὥρᾳ τε κε- 
κραμένον (ἘΞ. ᾿Αγησίδαμον) Ο. 10. 108. 

ἰδιος)] (Εἰδ- Ο. 18. 438) α. ομε'ς οἱῦπ 
ἴδια ναυστολέοντες ἐπικώμια (5Ξς. Βασσί- 

δα!) Ν. 6. 82. ἀάν., ἰδίᾳ, ο7) ο»:6' 5 οιἱσπ ἀ0- 

ἐογά, ἰδίᾳ τ᾽ ἐρεύνασε τεναγέων ῥοάς 
(διά τ’ ΣΥΡ-, υπάς διά τ’ ἐξερεύνασε ςοηΐ. 
ΒοεοκΏ; ν. Βαττεῖξ οὐ Ευτ. Ηἴρρ. 748) 

Ν. 8. 84. [ἰδίοις (τ. 388, 7 ΞοΒο αὶ 6556 

νιἀεϊυτ.} Ὀ. 5υῦ58., φγίυαίε βέγδοη 

ἐγὼ δὲ ἴδιος ἐν κοινῷ σταλεὶς Ο. 13. 49. 
ἴδ'ροις], (Εἰδ-.) ἀοφιαίπίεά οἷο. ᾳεη. 

ξένον --- καλῶν τε ἵδριν Ο. 1. 104. 

[ἐ] ν. ἰή. 
ἱερᾷπόλος, -ον] ολίε ῥνίεε. μάντις ὡς 

τελέσσω ἱεραπόλος Παρθ. 1. 6. 

ἱέρεα] ῥνέοξίεες χρυσέων Διὸς αἰετῶν πάρε- 
δρος --- ἱέρεα χρῆσεν αἱ Ὠεϊρῃὶ Ῥ. 4. 6. 

ἱερεύς) ῥνίεεε: Κινύραν --- ἱερέα κτίλον 
᾿Αφροδίτας Ρ. 2. 17. 

ἱερομηνία] «αὐνεὰ πιοπέρ ἐν Ἱερομηνίᾳ Νεμε- 
ἀδι (οἱ δὲ ἱερὸν μῆνα καθόλον λέγουσι κεκ- 

λῆσαι, ἐν ᾧ τὰ Νέμεα ἄγεται. Σ.) Ν. 8. 2. 

ἱερός] (-ὀν, -οἱ, -ὥν, -οἷς; -ἃς, -ᾷ, «ἄν, -αἷς, 
τ-αἷστ(ν); -ῷ, -όν, -ὥν, -οἷς: 58υροτ. 
-ὦτατον ποπι., νος., 8ος.: ἱερ- το 6.) 
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Ἱερός 

1. οἱ ρογβοπβ, υδησγαίδα δοῖν ἄτερθε 
δὲ πρὸ δωμάτων ἕτεροι λαχόντες ᾿Αἰδαν 

βασιλέες ἱεροὶ ἐντί τ6 ἀεαὰ Κίηρβ οἵ 

Ογτοῶς Ῥ. ὅ. 97. νόσοι δ᾽ οὔτε γῆρας 

οὐλόμενον κέκραται ἱερᾷ γενεᾷ ἕῃς Ηγρετ- 
Ῥοζγεδηβ Ῥ. 10. 42. Θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε 
(θέμιν Παφίτανίε ΔΝ.) Ῥ, 11. 9. Σπαρτῶν 

ἱερὸν γένος ἀνδρῶν --- ὑμνήσομεν; ἔτ. 29. 2. 
εὐάρματε χρυσοχίτων ἱερώτατον ἄγαλμα 
Θήβα ἐς. 196. 
2. οἱ τλίηρϑ, ἃ. Οἱ Ρῥίδοιβ, 48 Ῥείῃβ 

οἱ τεϊϊρίουϑ ἑηξοτοϑβῖ. ἱερὸν ἔσχον οἴκη- 

μα ΑΚγαραβ Ο. 2, 9. ἱερὰν νᾶσον ΤΒοτα 

Ῥ. 4. 6. “Ταίναρον εἰς ἱεράν" Ῥ. 4. 44. ἐκ 
τᾶς ἱερᾶς Σικυῶνος Ν. 9. 68. (τανδιεραν -Ξ 

ταν διεραν, ἔτ. 884.}] ἐν ταῖς ἱεραῖς 
᾿Αθάναις ἔτ. 76. 4. ὑπὲρ πόντιον Ἕλλας 

πόρον ἱερόν (ἱρόν 8011.) ἐγ. 189. Ὁ. 

οἱ ἐεβνα!β, δαποΐζυδσίεβ, 88 ΒοΠΟῦΣΙ ΠΩ ΟΥ 

Ὀοϊοηρσίηρ ἴο ἴδς σοὰ8. ἐξ ἱερῶν ἀέθλων 
Ο. 8. 64. ἱεροῖς ἐν ἀέθλοις Ο. 18. 10. ἱερῶν 
ἀγώνων (Ετ. δοιὰ ας Σ: ἱερᾶν «οἀά.) 

Ν, 2. 4. ἀγώνων ἄπο, τοὺς ἐνέποισιν 
ἱερούς Ν. 6. 69. ἔκρυψαν τὸ πάντων ἔργων 

Ἱερώτίατον ἴῃς ταϊτὰ ἐστιρῖο οἵ Αροῖϊο 

αἱ Ῥεῖρδὶ Πα. 8. 14. Τυν]δαριδᾶν ἱερῷ 

[τεμένει Πα. 18. 1. ο. ἔλαφον ---, ἄν 

ποτε Τανυγέτα ἀντιθεῖσ᾽ ᾿Ορθωσίᾳ ἔγρα- 

ψεν ἱεράν ἐσηφεογαίεά Ο. 8. 80. ᾿Ιάσων --- 
δραπὼν --- ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον Ρ. 4. 131. 

κλάροισι θεοπροπέων ἱεροῖς Ῥ. 4. 190. 
“'κρυπταὶ κλαίδες ἐντὶ σοφᾶς Πειθοῦς 

Ἱερᾶν φιλοτάτων, Φοῖβε'' αἰυΐπο ἰουε-α- 
 αὶνς Ῥ. 9. 839. ἀλλ᾽ ἐγὼ τᾶς ἕκατι κηρὸς 

ὡς δαχθεὶς ἕλᾳ ἱερᾶν μελισσᾶν τάκομαι 
(ὅδᾳ ἱρᾶν Βετρ: ἐλεηρὰν οοἀά., “Ἃἡ 

δῖτς νἱναηξ, αυλ ῥτέβεῃϊες ὑἢ αϑρεοῖ 

του ϑιίογίθυχ᾽᾿ νδ Οτοπίηρο: ν. μέλισσα) 

(τ. 128, 11. ταῖς ἱεραῖσι μελίσσαις τέρπεται 
(Βοφοκᾷ: ἱεραῖς οοἀά. : ἱ. ο. Ῥτίεϑζεβ856ε8 οὗ 

Ῥεπιεΐογ: ν, μέλισσα) ἔτ. 168. κεκρότηται 

χρυσέα κρηπὶς ἱεραῖσιν ἀοιδαῖς ἔτ. 194. 

1. ἃ. ἀυῦ. ἃ ἔγαξ. [νότιον θέρος 

ὕδατι ζακότῳ ἱερόν (ςοὐἀά. Ῥίοη. Ἠαὶ. 

εοπέγα τηεῖγ.: ῥέον ΘοΒγ) Πα. 9. 18.] 
]ν σθένος ἱερὰν Πα. 8. 93. 1οῖς τερφθὲν 

Ἰαροῖς[ (οί. σκιαρός) γ1τ. 338. 6. 
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“Ἱέρων]) 

ἵἴζω] α. «εἰ ἀοωη, Ξιδεῖάδ 

ἰή, [ἐ] α. Ἰή. 

ἴημι 

3. ἢ. Ρ]. ῥτο βιυῦβ8., ταογίβεας τεῦξαν δ᾽ 
ἀπύροις ἱεροῖς ἄλσος ἐν ἀκροπόλει Ο. 7. 
48. ζαθέων ἱερῶν ἐπώνυμε πάτερ (6. 

“έρων) ἐς. 106. 2. 

80ὴηὴ οὗ Ῥεϊποιηθῆοβ, ἰάπρ οἵ 

ϑυσγδουβο, ἰουηοσ οἱ Αἰΐηδ. ἐς ἀφνεὰν 

ἱκομένους μάκαιραν “ἱέρωνος ἑστίαν Ο. 1. 

11. “ἱέρων (νοο.) Ο. 1. 107, Ῥ. 8. 80. 
"Ορτυγίας, τὰν “έρων καθαρῷ σκάπτῳ 
διέπων Ο. 6. 94. ᾿Ιέρωνος ὑπὲρ καλλινίκον 

ἅρμασι Ῥ. 1. 82. οὕτω δ᾽ “Ἱέρωνι θεὸς 

ὀρθωτὴρ πέλοι Ρ. 1. δ6. πόλιν κείναν 

θεοδμάτῳ σὺν ἐλευθερίᾳ Ὑλλίδος στάθμας 
Ἱερών ἐν νόμοις ἕκτισσε Ῥ. 1. θῶ. εὐάρμα- 
τος ἹἹέρων Ῥ. 2. δ. οἵ. ἐς, 106. 

ἴδε --- βαθὺν 
εἰς ὀχετὸν ἄτας ἴζοισαν ἐὰν πόλιν Ο. 10. 

38. Β. «ἱ νέφεσσι δ’ ἐν χρυσέοις 
᾽Ολύμποιο καὶ κορυφαῖσιν ἴζων (5ο. Ζεύς) 

Πα. 6. 98. [δεξιὰν κατὰ χεῖρα πατρὸς 
ἵζεαι (Ξἰς Σ Ηοπι.: ἡμένη ΡΙυξ.: καθε- 

ζομένη Απβεά,: ἐϊποῦλ νογοϊβ ἰδ 8:8 

δηΐῖα ἴζεαι 5ἰδίυποσυης οὐ. νυϊρ.) ἔς. 

146. 8. 

([ὴ} [ῆτε νῦν μέτρα παιηό- 

νῶν ἰῆτε, νέοι (ϑυρρ. ὁ Σ Ο.Ἡ.) Πα. 6. 

121. Ρ. ἰὴ [έ. ΄ὴ ᾿Ἰὲ Παιάν, ἰὴ [ἰέ 
Πα. 2. 86, 71. [ἤϊε παῖ με Πα. 76. ς. 8. 

ἰὴ ἰὲ βασίλειαν ’ολυμπίων, νύμφαν ἀριστό- 

ποσιν Πα. 21. 8, 11, 19, 271. ο. ἰέ, 

ἰὴ ἰή, ὦ [ὲ Παιάν Πα. 4. 831. ἁ. ἰή, 
ἰή. Πα. 1. δ, Πα. 4. 81]. ς. ἰῆτε (“εἶπα 
ΡΙυτα]  βἰστυηρ ἀεγ [πιο κῦοη [ἡ΄΄, 

Δνδοκογη., ΚΙ. ϑοῦγ. 2. 888: ἴητε σοῖς, υξ 

“ῆναι αὖὸ [ἰήἡ.᾿ ν. Θίτυηκ, ΟἸοϊία, 1960, 
80---2.) (ἰὴ) [ῆτε νῦν, μέτρα παιηόνων 

[ῆτε, νέοι Πα. 6. 121. 
ἴημι) (εἰ ἱπιρν.; ἱείς, ἱέντ(α), ἱέντες : ἱπιρέ. 

ἵεσαν, ἶεν : πιο. Ἰέμενοι, οἵ. Ἐά. Ἠοτδηπ, 
ϑργαοῆνηββ, Ἰζοσωτη. ζὰ αὐϑρον. ϑεύοκεη 

808 Ησοτῃ., Ἡοάεϊρεῦς, 1965, 36.) 8. 

ἂοξ. {ἐεὲ ρο, 5δοοί τίνα βάλλομεν --- 

ὀιστοὺς ἱέντες Ο. 2. 90. πτερόεντα δ᾽ ἴει 

γλυκὺν Πυθῶνάδ᾽ ὀϊστόν Ο. 9. 11]. ἐμὲ δ’ 

εὐθὺν ἀκόντων ἱέντα ῥόμβον Ο. 18. 94. 

ἕλπομαι μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν 

ὧτ᾽ ἀπὸ τόξον {είς Ν. ὑ. 28. οἷά τε 



Ἰθύω 

χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς, καὶ λιθίνοις 

ὁπότ᾽ (ἐν) δίσκοις εν (΄ἴος. 53.5Ρ.}ὲ1. 1. 3. 
γέντ’ εἰ ἐγ. θα. ἔ. ταεῖ., μΐδν, χαίρω δὲ 
πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον [είς 
Ν. 8. 49. πολὺν ῥόθον ἵεσαν ἀπὸ στομί[ά- 
τῶν) ᾿Ελείθυιά τε καὶ Λάχεσις Πα. 12. 16. 

Ῥ. τιεὰ. γμρή, ῥμοὴ ἐς δὲ κίνδυνον βαϑὺν 

ἱέμενοι (ἱέμενοι ςἀἀ. ναϊᾳ.) ῬΡ. 4. 207. 
[ς-. ἐπ ἐτης5ὶ8, ν. ἐνίημι.) 

ἰθδω] 40 εἰναὶσΞ παρὰ ναῦν δ᾽ ἰθύει 
τάχιστα δελφίς ἵτ. 234. 2. 

ἱκάνω) κο, οι! πρὸς ἐσχατιὰν Θήρων 
ἀρεταῖσιν ἱκάνων Ο. 8. 48. “᾿Αἴσονος γὰρ 

παῖς ἐπιχώριος οὐ ξείναν ἱκάνω γαῖαν 
ἄλλων (Μαάνίᾳ: ἱκόμαν «οὐά. οοπίζα 

ταεῖσ.  ἱκοίμαν Ηεστηδηπ) Ρ. 4. 118. 

ἴκελος) νγεξεοηδιίης ας. ξεῦ. ὑποφάτιες, 
ὀργαῖς ἀτενὲς ἀλωπέκων ἵκελοι Ῥ. 2. 77. 

ἱκέτας) φτεῤῥίίαη!ί σωτὴρ ὑψινεφὲς Ζεῦ, --- 
ἱκέτας σέθεν ἔρχομαι Ο. ὅδ. 19. ἱκέτας 
Αἰακοῦ σεμνῶν γονάτων πόλιός θ᾽ ὑπὲρ 
φίλας ἀστῶν θ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽ ἅἄπτομαι 
Ν. 8. 18. 

ὑεετεύω] δὲς ἀλλά σε πρὸς Διός, ἵπτπο- 
σόα θοάς, ἱκετεύω ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ 

τράποιο Θήβαις, ὦ πότνια, πάγκοινον 

τέρας Πα. 9. 8. 

ἱκνέομαι) (ἰκνεῖται ὃ: δος. ἱκόμαν, ἵκεο, 
{κετίο), ἱκοντίο); ἵκοντο; ἱπιρν. ἵκεο; 
ἵκωμαι, -ἢται; ἵκοιθ᾽; ἱκομένους; ἱκέσθαι.) 

ανγγίυδ, οὐδ τ. δῃά πιεῖ. κελαδεῖν 

Κρόνου παῖδ᾽ ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους μάκαιραν 
“έρωνος ἑστίαν Ο. 1. 10. ὄφρα --- ἱἵκω- 

μαι --- πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος 50. ἴῃ τπ6 

σουγβο οἵ τὴν βοηβ Ο. 6. 24. πετραέσσας 

ἐλαύνων ἵκετ᾽ ἐκ Πυθῶνος Ο. 6. 48. 

ίκοντο δ᾽ ὑψηλοῖο πέτραν ἀλίβατον 
Κρονίου Ο. 6. 84. ὅταν --- εἰς ᾿Αἰδα 
σταθμὸν ἀνὴρ ἵκηται Ο. 10. 98. ποτὶ καὶ 

τὸν ἵκοντ᾽ (85. εὐναὶ παράτροποι: ποτὶ 
κοῖτον ἰόντ᾽, ἱκόντ᾽ Βοος, ΒοροκὮ) Ρ, 2. 

80. ὁ δ’ ἦρα χρόνῳ ἵκετ᾽ Ρ. 4. 79. Πελίας 
ἵκετο σπεύδων Ρ. 4. 9δ. “κόμαν οἴκαδ᾽" 

Ρ. 4. 106. [“᾿κόμαν᾽᾽ (ςοἀ. οοπέτα τηςῖτ.; 

Ἰκοίμαν Ἡεταδηπ: ἱκάνω Μαάνὶᾳ) Ρ. 4. 
118. ἵκοντο Θήρανδε φῶτες Αἰγείδαι Ῥ. 
δ. 16. “ταὐτᾳ πόσις ἵκεο βᾶσσαν τάνδε᾽᾿ 
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Ῥ. 9. δ]. ἐν χερὶ δ᾽ ᾿Αμφιτρύων κολεοῦ 
γυμνὸν τινάσσων φάσγανον ἵκετ᾽ Ν. 1. 
δ8. ἵκεο Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν Ν. 8. 8. 
πλαγχθέντες δ᾽ εἰς ᾿Εφύραν ἵκοντο 
(Βοεςκ: ἵκοντο δ᾽ ἐς ᾿Εφύραν πλα(γ)χ- 

θέντες οοἀά.) Ν,, 7. 87. φαινομέναν δ᾽ ἄρ’ 
ἐς ἄταν σπεῦδεν ὅμιλος ἱκέσθαι Ν. 9. 21. 

ὁ δ᾽ ὄλβῳ φέρτατος (8ς. Ζεύς) ἵκετ᾽ ἐς 
κείνον γενεάν ἱ. ΕΣ. ἑπίο ΑΣΩΡΒΙ ΣΟΙ 5 

Αγαγ, Ὀ. 1δτπογίηρ Ησγακοβ Ν. 10. 14. 
ἔστιν δ’ ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων 

πρὶν τέλος ἄκρον ἱκέσθαι 1. 4. 831. 1ος 
ἵκοιθ᾽ ἐδί Πα. 22. 1. )ς ἱκνεῖται οἶκοί Θρ. 

4. 11. 
ἵκὼ]} ({κεῖς, -εἰ; ἵκων, -οντι: {ὰαϊ, Ἰξέμεν: 

ἐπιρέ. ἵκε(ν).) δορρεδ Ψαύμιος γὰρ ἵκει 

ὀχέων (80. Ῥκῶμος) Ο. 4. 10. ἵκων δ’ -- 

παρ᾽ εὐηράτων σταθμῶν Ο. ὅ. 9. ἵκεν δὲ 
Μιδέαθεν Ο. 10. 66. ἀλλ’ ὧὦτε παῖς ἐξ 
ἀλόχον πατρὶ ποθεινὸς ἵκοντι νεότατος τὸ 

πάλιν ἤδη Ο. 10. 87. [Ῥ. 3. 86. ν. ἱκνέομαι.] 

ταχέως δ’ ΓΑδματος ἧκεν καὶ Μέλαμπος 

Ρ. 4. 1260. θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως ᾿Ατρείδας 
ἵκων χρόνῳ κλνταῖς ἐν ᾿Αμύκλαις (1. 6. 

Ψ Ώ6Ω Βα τοϊτυτγηο) Ρ. 11. 82. εἰ δὲ Θεμί- 

στιον ἵκεις ὥστ᾽ ἀείδειν, μηκέτι ῥίγει 

Ν. δ. δ0. ὥμοσε γὰρ θεός --- μή μιν 
εὔφρον᾽ ἐς οἶκον μήτ᾽ ἐπὶ γῆρας [ξέμεν 
βίου Πα. 6. 116. Ἰον ἵκε σνγγόνους τρεῖς 
πί (Θεδτ.: εἶκε Π.) (τσ. 140. 70 (44). 

ἴλα] ἐοπιβάην ᾿Ισθμὸν Δωρίαν. ἔνθα μιν 

εὔφρονες ἷλαι σὺν καλάμοιο βοᾷ θεὸν 
δέκονται Ν. δ. 88. 

ἴλαος] ξγαείομς ἐς ταύταν ἑορτὰν ἵλαος 
ἀντιθέοισιν νίσεται (Ξο. Ἡρακλέης) Ο. 8. 

84. αἰτέω σε ---, ὦ ἄνα, ἵλαος ἀθανάτων 

ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ δέξαι στεφάνωμα 
τόδ᾽ ΑἸκταρμαβ ἰ8 δἀ ἀτοββοὰ Ῥ. 12. 4. 

"Ἵλας] ἰταίπες οὐ Ηδρεβδίδιηοϑ' πύκτας 
δ᾽ ἐν ᾿Ολυμπιάδι νικῶν ]λᾳ φερέτω χάριν 
᾿Αγησίδαμος, ὡς ᾿Αχιλεῖ Πάτροκλος Ο. 
10. 18. 

ἰλάσκομαι] στὴ (ἐπε ροάφ᾽) δἰεςοίτιρ [οΥ 
ς. ἀδὲ. νέκταρ χντὸν --- ἀεθλοφόροις 

ἀνδράσιν πέμπων --- ἱλάσκομαι (΄“Ὀἰτίς 

ἀϊς Οδέϊον υπὶ ἰπτοη ϑόρβοη {τ ἀἰς δίθρεχ᾽᾽ 

Ἐγᾶηκο), Ἦ ἃ Ε,, 869) Ο. 7. 9. 



"᾿Ιλάδας 

"Σλιάδας] 5:0») οΥΓ 7Ἴομς (οἱ 1.οἸκτί8). Αἷαν, 
τεόν τ᾽ ἐν δαιτί, ᾿Ιλιάδα, νικῶν ἐπεστε- 
φάνωσε βωμόν (ν. 1. Οἰλιάδα) Ο. 9. 112. 

ἽὝΛϊος] Π|ἔπρι, ΤΥ  ᾿Ιλίῳ μέλλοντες ἐπὶ 
στέφανον τεῦξαι Ο. 8. 82. ᾽Ιλίου δὲ θῆκεν 

ἄφαρ ὀψιτέραν ἅλωσιν (ν. 1. ᾿Ιλίῳ: 580. 
᾿Απόλλων) Πα. θ. 81. (Νεοπτόλεμος) ὃς 

διέπερσεν ᾿Ιλίον πόλιν Πα. 6. 104. ““Ἴλιον 

πᾶσάν νιν (-- Πάριν) ἐπὶ πίέδον) κατε- 

ρεῖψαι᾽᾽ Πα. 84. 22. 
ἿΤος] ρταπαξαίδοσ οὗ Ῥτγίδτι. 

πόλιν (ἱ. 6. ἤϊλιον) Ν. 7. 80. 

ἐμάς] οεείης χεῖρας ἱμάντι δεθεὶς (Ττίο.: 
ἱμαντωθεὶς ςοἀά.) Ν. 6. 88. 

“Ἱμέρα] ἃ οἰέγ οἱἡἨ διε γ, οὐ ἔδμθ τγίνογ 

Ἡϊπιεγαβ. Ἱμέραν εὐρυσθενέ’ ἀμφιπό- 

λει Ο. 123. 2. 

“Ἱμέρας «ἃ τίνος, δοθῆ οὗ ἃ νἱοΐοτν ὈΥ ἐδ 

δϑιο δὴ Οτοοῖκβ ονοῦ δος (Αγ μαρί πΙΔΏ8. 

480 Β. (Ὁ. παρὰ δὲ τὸν εὔνδρον 
ἀκτὰν ἱἹμέρα παίδεσσιν ὕμνον Δεινο- 

μένεος τελέσαις Ῥ. 1. 79. 

ἱμερόεις] ἀεείναδίε παίδεσσι Λατοῦς ἵμε- 
ροέστατον ἔρνος Ὠεῖο5 τ. 889. 2. 

ἵμερος) ἰοηρίηξ τότ᾽ ᾿Αγλαοτρίαιναν 
ἁρπάσαι (8ς. Πέλοπα), δαμέντα φρένας 

ἱμέρῳ Ο. 1. 41. ς. εοη., (δένδρεα) τῶν νιν 

γλυκὺς ἵμερος ἔσχεν --- φυτεῦσαι Ο. 83. 82. 

ἱμερτός] ἀοἰ ρλμϊ ἐν ἱμερταῖς ἀοιδαῖς 
Ο. 6. 7. Ζεὺς πατὴρ ἧἥλυθεν ἐς λέχος 

ἱμερτὸν Θυώνᾳ Ρ. 8. 99. δόξαν ἱμερτὰν 

ἀγαγόντ᾽ ἀπὸ Δελφῶν Ρ. 9. 76. 
ἴν] ν. ἕ, 1.5] 5Ξυρρὶ. 9. ν. ἴ. 
ἵνα] ὠδόνε ἐν δρόμοις Πέλοπος, ἵνα 

ταχυτὰς ποδῶν ἐρίζεται Ο. 1. 96. Οὐ- 

λυμπία --- ἵνα μάντιες ἄνδρες --- παραπει- 

ρῶνται Διὸς Ο. 8. 2. Πρωτογενείας 

ἄστει --- ἵν’ --- δόμον ἔθεντο πρῶτον 
Ο. 9. 42. “᾿ἄντροθε γὰρ νέομαι --- ἵνα 
Κενταύρου μὲ κοῦραι θρέψαν ἁγναί 
Ρ. 4. 1038. ᾿πότνιά σοι Λιβύα δέξεται 

εὐκλέα νύμφαν δώμασιν ἐν χρυσέοις πρό- 

φρων᾽᾿ ἵνα οἱ χθονὸς αἶσαν --- δωρήσεται" 

Ρ. 9. δθ. “Λιβύας᾽ ἵνα καλλίσταν πόλιν 

ἀμφέπει᾽᾽ Ῥ, 9. 69. χώρας --- Μυρμιδόνες 

ἵνα πρότεροι ᾧκησαν Ν. 8. 18. οἴκαδε ---, 
πάτραν ἵν᾽ ἀκούομεν, Τιμάσαρχε, τεὰν 

πρὸς “ἴλου 

810 ᾿Ιόλᾶος 

ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς πρόπολον ἔμμεναι 

Ν. 4. 71. ἐμὰν γλῶσσαν εὑρέτω κελαδῆτιν, 
᾽Ορσοτριαίνα {|| ἵν᾽ ἐν ἀγῶνι βαρνκτύπον 

θάλησε Κορινθίοις σελίνοις Ν. 4. 87. 

ᾧχετο δὲ πρὸς θεὸν ---- ἵνα κρεῶν νιν 

ὕπερ μάχας ἕλασεν ἀντιτυχόντ᾽ ἀνὴρ 
μαχαίρᾳ Ν. 7. 42. ἄλσος" ἵν᾽ ἀθανάτοις 
Αἰνησιδάμου παῖδες ἐν τιμαῖς ἔμιχθεν 

Σ. 2. 28. ἵνα λεχέων ἐπ᾿ ἀμβρότων φί 
Πα. 6. 140. Ἰαν ἵν᾽ ἀγλαοχαίτανί Πα. 
ἧς. 2. ἵναοί Πα. 8. 98. ἵνα οἱ κέχνται 
πιεῖν νεί Πα. 18. 8. 

᾿"Ἱνώ] ἀδυρμίον οὐ Ἰζαάπιοβ, νἱΐς οὐ Αἰἴβα- 
ΤΆΔΘ, τηοῖβοσ οἱ Με Κεγία5 ({τ. 6), αηὰ 

1,βΆτοῃοβ. λέγοντι δ᾽ ---- βίοτον ἄφθι- 

τον ᾿Ινοῖ τετάχθαι Ο. 3. 80. Κάδμον κόραι, 
Σεμέλα μὲν ᾿Ολυμπιάδων ἀγνιᾶτις, ᾿Ινὼ 

δὲ Λευκοθέα ποντιᾶν ὁμοθάλαμε Νηρηίδων 

(νος., ν. Ἰζατι ν}18, ΑΛηγθάοίογπιοπ, 1381.) 

Ρ. 11. 2. ᾿Ι]νὼ δ’ ἐκ πυίρ --- ἁρπά)ξαισα 

[παϊδ᾽ ἔρ)ριψεν (Ξυρ». ᾿οῦς}) Θρ. 4. 2. 
τε8ῖ., ἌΡ. Ῥγϑῖς., ἐς σοῃδίσαςοπο, 2. 

114: τῷ αὐτῆς (-- ᾿Ινοῦς) παιδί, ὃν καὶ 

᾿Αθαμαντιάδην εἶπεν (38.. Πίνδαρος) ἱ. ο. 

Μεκογῖεβ ἔστ 6. οἵ. Σ, Ἀνροιμοβίςξ, 

Ιβῖμππι., ν. 192, 13 Ῥγαςῃ: Σ Ο. 3, 839ἀ: 

{ττ. δ, θ: Ῥ. Οχν. 3447. τ. 14. 
"Ιξίων] Ρυπίδῃςα ΌΥ Ζειβ ἴογ πιοίοβιϊπρ 

Ἡοτζὰ. ᾿Ιξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς 

λέγειν ἐν πτερόεντι τροχῷ παντᾷ κυλιν- 

δόμενον Ρ. 2. 31. 
ἰογλέφαρος, -ον] υἱοίεί-εγεά τε5ὶ., Τιυοίδῃ., 

Ῥῖο ἐπηᾶρ. 236: ἕτερος δέ τις ἰοβλέφαρον 

τὴν ᾿Αφροδίτην εἶπε οἴ. ῥβειάο- υςίδη, 
πὰρ. 8: συνεπιλήψεται δὲ τοῦ ἔργον 

αὐτῷ καὶ ὁ Θηβαῖος ποιητής, ὡς ἰογλέ- 
φαρον ἐξεργάσασθαι (Βοςοκῃ: τὸ βλέ- 
φαρον οοὐά.) ἔτ. 807, Ὀυϊ ν. ΒαροΏ., 8. ν. 

ἰόδετος] υἱοῖε! δοιριὰ ἰοδέτων λάχετε 
- στεφάνων ἔτ. 75. 6. 

"Ἰόλδος] (-ος, -ον, οἵ οοηΐ., -ᾳ, -ον; Εἰολ- 

Ο. 9. 98, Ρ. 9. 79, Ρ. 11. 60,1. 1. 16, ἐς, 
169. 47.) δοη οὗ ΙρΡΐΙ68, οοπιρδηίοη οἵ 

ἩδγΆκ]ς5. σύνδικος δ᾽ αὐτῷ ᾿ἰΙολάον 

τύμβος ἰῃὰ ΤΠοῦεβ, ΒογΟ ρᾶπιθ8 ΜΟΓΘ 

Βεϊὰ ἴθ ποηους οὐ δὶπι δῃηὰ Ἠδγακὶεβ 

Ο. 9. 98. ἔγνον ποτὲ καὶ ᾿Ιόλαον οὐκ 



ἴον 947 

ἀτιμάσαντά νιν (-- καιρὸν) ἑπτάπυλοι 

Θῆβαι’ τόν, Εὐρυσθῆος ἐπεὶ κεφαλὰν 

ἔπραθε φασγάνου ἀκμᾷ, κρύψαν ἕνερθ᾽ 
ὑπὸ γᾶν διφρηλάτα ᾿Αμφιτρύωνος σάματι, 

πατροπάτωρ ἔνθα οἱ Σπαρτῶν ξένος 
κεῖτο Ῥ. 9. 79. τὸν ᾿Ιφικλείδαν --- ᾿Ιόλαον, 

ὑμνητὸν ἐόντα Ρ. 11. 60. Λαομέδοντα δ᾽ 

εὐρυσθενὴς Τελαμὼν ᾿Ιόλᾳ παραστάτας 

ἐὼν ἕἔπερσεν (Σ, Ὑτίο].: ᾿Ιόλα οοἀὰ.) Ν. 

8. 817. ἐθέλω ἢ Καστορείῳ ἢ ᾿Ιολάοι᾽ 
ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ (Μοπιπιβοη: ᾿Ιολάου 
οοὐα.} 1. 1. 10. ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας 

᾿Ιόλαος γέρας ἔχει 1. δ. 82. ἀμφ᾽ ᾿Ιό- 

λαον Ἱππόμητιν 1. 7. 9. καὶ ᾿Ιολαοίς ἐν 

ἑπταπύλοισι μένω[ν χ Θήβαις ᾿Αμ]φι- 

τρύωνί τε σᾶμα χέω[ν (ϑυρρ. [οὐε}}) τ. 
109. 41. 

ἴον] νυἱοῖεέ ἴων ξανθαῖσι καὶ παμπορ- 
φύροις ἀκτῖσι βεβρεγμένος ἁβρὸν σῶμα 

(8ϑς. "Ἰαμος) Ο. 8. δδ. τότε βάλλεται, τότ’ 

ἐπ’ ἀμβρόταν χθόν᾽ ἐραταὶ ἴων φόβαι, 
ῥόδα τε κόμαισι μείγννται ἔτ. 78. 17. 

"Ἰόνϊος] (εἰ. ᾿Ιδων) ]οπέαη οἵ τῃ6 Αἀτίαξίς 
8εα, οἵ, ἔτ. 1400. 6. καί κεν ἐν ναυσὶν 
μόλον ᾿Ιονίαν τάμνων θάλασσαν ᾿Αρέθοι- 

σαν ἐπὶ κράναν Ῥ. 83. 68. βουβόται τόθι 

πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται Δωδώναθεν 
ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ιόνιον πόρον Ν. 4. 88. 

ἐὼν δ᾽ ἐγγὺς ᾿Αχαιὸς οὐ μέμψεταί μ᾽ 

ἀνὴρ ᾿Ιονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰκέων (τὸν 
᾿Ηπειρώτην. Σ.) Ν. 7. 6ὅ. 

ἰοπ'λόκἄμος, -ον] τῇ υἱοῖσ! καὶν ἰο- 
πλοκάμων --- Μοισᾶν Ρ. 1. 1. 

ἰόπ'λοκος, -ον] (ΕἸο-) υἠὦ υἱοῖε! μαὶν λέ- 
γεται παῖδα ἰόπλοκον Εὐάδναν τεκέμεν 
(Βοσρκ: παῖδ᾽ Ἰοπλόκαμον οοἀά,) Ο. 6. 

80. φλέγεται δὲ ἰοπλόκοισι Μοίσαις 
(Βεγρῖ: δ’ ἰοπλοκάμοισι οοἀά.) 1. 7. 23. 

ἰός] υέηονι τιοῖ.Ό δύο δὲ γλανκῶπες 
αὐτὸν δαιμόνων βουλαῖσιν ἐθρέψαντο 
δράκοντες ἀμεμφεῖ ἰῷ μελισσᾶν καδόμενοι 
ἢ. 8. ποῦον Ο. 6. 47. 

ἰοστέφᾶνος, -ον] ονγοιυπεαά τυἱ δι υἱοϊεὶς ταςσξ. 
ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδι- 
μοι --- ᾿Αθᾶναι ἵτ. 76. 1. 

ἰοχέαιρα] αἀνγολενεςς, δρίτὰ. οἵ Ατίιοπιίβ. 
ἰοχέαιρα παρθένος Ρ. 2. 9. 

ἱππόδᾶμος 

ἵπος] (ἡ) τυείφλν ἐπα, ῥγεςϑές Αἴτναν -- 
ἵπον ἀνεμόεσσαν ἑκατογκεφάλα Τυφῶνος 

ὀβρίμον Ο. 4. 7. 
ἵππαιχμος) οἵ αγηιεά πογϑέμιεη ὥπασε 

δὲ Κρονίων πολέμον μναστῆρά οἱ χαλκεν- 

τέος λαὸν ἵππαιχμον Ν. 1. 17. 

“Ἵππᾶρις) διε αη τίνοτ, ΠΠ ον ἱπῖο {δε 

868 ραβὲ Καιμηλγηδ. σεμνοὺς ὀχετούς, 

Ἵππαρις οἷσιν ἄρδει στρατὸν Ο. ὅ. 12. 
ἵππαρχος] »Ἰα5,γ οὗΓἨ λογδές "“ἱἵππάρχον 

Ποσειδάωνος Ῥ. 4. 4δ. 

ἵππειος] ν. ἵππῖος. 
ἱππευτάς] δογεενιαη 

δι᾽ ὅμιλον Ῥ. 9. 123. 

ἱππεύω) ἀνίνε λογϑές 
κατάκομος λάμποντι (ϑς. 

856. 
ἵππιος, ἵππειος] ο7) λονεϑες, πονϑεριθη; ἐφμε- 

ογίαπ ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι κεῖνον ἱππίῳ 

νόμῳ Αἰοληίδι μολπᾷ χρή (ν. 1. -εἰῳ: 1. 6. 
18ς οηυσδίδη ἴυπε δἰἰτ υϊεὰ ἴο ΟἸγτα- 

Ῥοβ, [ὀΡ]υϊ.}, ἀθ τη 8. 7) Ο. 1. 10]. ἱππείοις 

ἐν ἔντεσσιν παγμέςς Ο. 18. 20. οἱ. χαλκέοις 

ὅπλοισιν ἱππείοις τε σὺν ἕντεσιν 1. «. 

ΜΈ σανα]γυ Ν. 9. 32, “ἄγε, φίλτρον τόδ᾽ 

ἵππειον δέκεν᾽᾽ ἱ. ς. Ὀτί416 ἴο ἰδπια Ῥερᾶ- 

805 Ο. 18. 68. καταζευγνύῃ σθένος ἵππιον 
(Ηενης: ἵππειον οσοὐά,: ἱ. 6, τῶν ἵππων) 

Ρ. 2. 12. ἱππιᾶν ἐσόδων (Μ. ϑοβτηιάξ: 

ἱππείαν ἔσοδον ςοἀά. : Ἰοςυβ πο 5δηδξυϑ) 

Ρ, 6. 80. ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν ἐπ᾽ αὐτὰν ὄρσομεν 
ἹἱἹππίων ἀέθλων κορυφάν (Ηδτπιδπη: [π- 

πείων ςοἀά.) Ν, 9, 9. ἐς Ἄργος ἵππιον 

((. ο. Ἱππικόν Σ: ςἔ. ἱπποτρόφος) 1. 7. 11. 

45. οὐ Ἐ{{|Δ οἱ Αἰδποπα, θέμεν ᾿Ἱππίᾳ 

βωμὸν εὐθὺς ᾿Αθάνα (Ὀγ:.: -εἰᾳ οοἀά.: αἱ 

Κοπη!) Ο. 18. 82. 

ἹἹπποδάμεια) ἀδυρῃίοετ οἱ Οἰποπιδοβ, υυἱέθ 
οἵ Ῥεῖορϑ. ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν γά- 

μον, Πισάτα παρὰ πατρὸς εὔδοξον ἱἵππο- 
δάμειαν σχεθέμεν Ο. 1. 710. ἀκρωτήριον 

ΚΆλιδος --- τὸ δὴ ποτε Λυδὸς ἥρως Πέλοψ 

ἐξάρατο κάλλιστον ἕδνον ἱἹἹπποδαμείας 
Ο. 9. 10. 

ἱππόδᾶμος) ΠονΞτείανιΐηρ ἧροάς τ᾽ ἐπεμβε- 
βαῶτας ἱπποδάμους ἕλεν Ν. 4. 29. 
ἱπποδάμων Δαναῶν ἔτ. 188. 

ἱππεντᾶν Νομάδων 

ἱππεύει πυρσῷ 

Ἥλιος) ές. 



Ἱπποδ'ρομία 

ἱπποδ'ρομία] λογεέ γαιξ Πυθὼ κῦδος ἐξ 
ἀμφικτιόνων ἕἔπορεν ἱπποδρομίας Ρ. 4. 67. 

᾿Ἱπποδρομίᾳ κρατέων 1. 8. 18. 

ἱπποδ'ρόμιος) οἵὨ δονεογαοίηρ Κρόνον σει- 
σίχθον᾽ υἱὸν --- εὐεργέταν ἁρμάτων 

ἱπποδρόμιον κελαδῆσαι Ῥοβοίάοη 1. 1. 

δ4 
“Ἱππόκλέας] οἵ Ῥεϊϊππαίου, νἱςίος ἱπ (με 

Ῥγιμίαῃ Ῥογ8 τὰς ἔοσ Ὀογβ, 498 Β. Ὁ. 
ἹἽπποκλέᾳ θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν 

ἀνδρῶν κλυτὰν ὅπα Ρ. 10. δ. τὸν 'ἵππὸο- 
κλέαν --- θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν (ν. 1. 

“ἽἹπποκλέα) Ρ. 10. δΊ7. 

“Ἱπποκράτης (αἰπογ οἱ Μερδκ]}68 οἵ ΑἸ θηβ, 
4. ν. τε8ῖ., Σ. Ρ, 7. 186: Ἱπποκράτους --- 

εἰς ὃν καὶ θρῆνον γράφει ὁ Πίνδαρος ἔτ. 
181. 

ἱππόκ'ροτος, -ον] Ξτοὐπάϊηρ οὐ!ὰ κε ἰγαρ 
οἵ πονϑξεὲς Ἱἱππόκροτον σκυρωτὰν ὁδόν 

Ρ. 6. 92. 
Ἵππολύτα) ἀδυρῃίος οἱ Κιοΐμβουβ, νἱΐς οἵ 

Ακαϑῖοβ. δάμαρτος ᾿ΙΪππολύτας ᾿Ακα- 

στον δολίαις τέχναισι χρησάμενος (86. 

Πηλεύς.) Ν. 4. δΊ. ὕμνησαν --- Θέτιν 

Πηλέα θ᾽, ὥς τέ νιν ἁβρὰ Κρηθεὶς “ἵππο- 
λύτα δόλῳ πεδᾶσαι ἤθελε Ν. δ. 26. 

ἱππόμητις) “λεπτὰ υἱέ λονϑες ᾿Ιόλαον 

ἱππόμητιν (παρόσον ἡνιόχησεν Ἡρακλεῖ. 
Σ.}}1. 7. 9. 

ἵππος] (ὁ. ἡ.) (-ος, -ου, -ον; -οἱ, -ων, -οἱσί!), 

-ουὐς.) δλογϑα θεὸς ἔδωκεν δίφρον τε 

χρύσεον πτεροῖσίν τ᾽ ἀκάμαντας ἵππους 

Ο. 1. 87. ὕμνον ---- ἀκαμαντοπόδων ἵππων 

ἄωτον Ο. 8. 4. μιν αἰνέω, μάλα --- τροφαῖς 

ἑτοῖμον ἵππων Ο. 4. 14. ἀμίλλαις, ἵπποις 

ἡμιόνοις τε μοναμπυκίᾳ τε Ο. δ. 7. Ποσει- 

δανίοισιν ἵπποις ἐπιτερπόμενον Ο. ὅ. 2]. 

πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππὼν Ο. 7. 71. 
ἀγάνορος ἵππον θᾶσσον Ο. 9. 28. ἕλε 
Βελλεροφόντας --- ἵππον πτερόεντ᾽ Ο. 18. 

86. στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτὰν Ῥ. Σ. 
37. ἀνδρῶν ἵππων τε σιδαροχαρμᾶν 

δαιμόνιαι τροφοί Ῥ. 3. 3. Κένταυρον, ὃς 

ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν ἐμείγνυτ᾽ Τ. ὃ. 46. 

“ἀντὶ δελφίνων δ᾽ ἐλαχνπτερύγων ἵππους 
ἀμείψαντες θοάτ΄" Ρ. 4. 17. Νεστόρειον γὰρ 

ἵππος ἄρμ᾽ ἐπέδα Ρ. 6. 32. κρηπῖδ᾽ ἀοιδᾶν 

248 Ἱπποσόας 

ἵπποισι βαλέσθαι Ῥ. 7. 8. ὕμνος ὁρμᾶται 

θέμεν αἷνον ἀελλοπόδων μέγαν ἵππων 
Ν. 1. 06. παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν 

τ᾽ ἐν μάχαις Ν. 9. 84. φιάλαις --- ἄς ποθ᾽ 

ἵπποι κτησάμεναι Χρομίῳ πέμψαν Ν, 9. 

δῶ. Πανελλάνεσσι δ᾽ ἐριζόμενοι δαπάνᾳ 
χαῖρον ἵππων 1. 4. 29. ἐριζόμεναι νᾶες ἐν 

πόντῳ καὶ ζὑφ᾽) ἅρμασιν ἵπποι 1. δ. 8. 
ἔιδεν οὔτε πατρωίαις ἐν ἀρούραις ἵππους 
Μυρμιδόνων Πα. 6. 107. θοᾶν ἵππων 

ἐλάτειραν ἐν. 894. 8. ἵππων τ᾽’ ὠκυπόδων 
πολυγνώτοις ἐπὶ νίκαις Παρθ. 2. 44. 

Πελασγὸν ἵππον ἢ κύνα ᾿Αμνκλάιαν --- 
μιμέο "ἔτ, 1074. 1" καὶ τοὶ μὲν ἵπποις 

γυμνασίοισι {τε ὃ) --- τέρπονται Θρ. 7. 6. 

Διομήδεος ἵππους ἔτ. 169. 9. ἸΙπποί ἔτ. 

169. 22. ἄνδρες θήν τινες ἀκκιζόμενοι 

νεκρὸν ἵππον στυγέοισι (ν. ]. ἵππιον) 
ἐς. 208. 3. ὑφ᾽ ἄρμασιν ἵππος ἔτ. 284. 

πελεκυφόρας ἵππὸς τ. 8394. Ρ]. 88 

ξΘΠΘΓΆΙ ἴοσπὶ οσ οσβεβ απ οματῖοῖ, οὐ 

186 οδαγίοε [[5ε1{: χρυσέαισί τ’ ἀν’ 
ἵπποις Ο. 1. 41. δωδεκάγναμπτον περὶ 
τέρμα δρόμον ἵππων Ο. 8. 84. κατὰ γαῖ᾽ 

αὐτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν 

Ο. 6. 14. ἀποπέμπων Αἰακὸν δεῦρ᾽ ἀν᾽ 

ἵπποις χρυσέαις Ο. 8. 81. ἀν᾽ ἵπποισι δὲ 

τέτρασιν Ο. 10. 69. εὖχος ἤδη παρὰ 
Πυθιάδος ἵπποις ἑλὼν Ῥ. δ. 21. ᾽Ολυμπίᾳ 

τ᾽ ἀγώνων πολνφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα 

σὺν ἵπποις Ῥ. 11. 48. ὁ δ’ ᾿Αμφιαρεῖ σχίσ- 

σεν κεραυνῷ παμβίᾳ Ζεὺς τὰν βαθύστερνον 

χθόνα, κρύψεν τ’ ἅμ᾽ ἵπποις Ν. 9. 2ὅ. 

πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν, ὅσ᾽ ἀγώνιος Ἕρμᾶς 
Ἡροδότῳ ἕπορεν ἵπποις 1. 1. θ2. οὐκ 

ἄγνωτ᾽ ἀείδω ᾿Ισθμίαν ἵπποισι νίκαν 

1. 2. 18. Θέμιν οὐρανίαν χρυσέαισιν 
ἵπποις --- ἄγον Οὐλύμπον λιπαρὰν καθ᾽ 

ὁδὸν {τ. 80. 23. ἀλλοτρίαις ἀν᾽ ἵπποις 80. 

οἱ ἰῃῆς Μιυβθε5. Πα. 78. 12. ἵπποι μὲν 

ἀθάναται Ποσειδᾶνος ἄγοντ᾽ Αἰακί Πα. 
1δ. ἢ. οὔθ᾽ ἵπί {{πίποισι)ν ἀγαλλόμί[ενος 

δάὰ. ὅπ0}} εχ αἱΐο ἔγαξ. ραρυτζί) ἐγ, 218. 

18. ἀελλοπόδων μέν τιν’ εὐφραίνοισιν 

ἵππων τιμαὶ καὶ στέφανοι ἔτ. 221. 1. 
ἱπποσόας) πι. αἀ]., ἀνέσίη πονϑες ἐν 

ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι Ῥ. 2. θὅ. ἐν δὲ 



ἱπποσόος 

Θήβαις ἱπποσόας ᾿Ιόλαος γέρας ἔχει 
(Τ ες]. : ἱἹπποσίας οοἀά.)}) 1. δ. 88. 

ἱπποσόος] ΟἸἾΥ ἱπ ἔεπι., αγίυΐηρ δογϑᾶς 
Λατοῦς ἵπτποσόα θυγάτηρ Ατξεπιίβ Ο. 8. 
20. ἀλλά σε πρὸς Διός, ἱπποσόα θοάς 

(Βεγρῖε: ἱἹππόσθα ςοἀὐά. Ὀΐου. Ηδὶ.: 86. 

ἀκτὶς ἀελίου) Πα. 9. 7. ἱπ)ποσόα θν[γατ 

Ῥ. Οχγ. 1792. ἐσ. 81. 
Ἱππότας] λογεενιαη 

Ῥ. 4. 168. 
ἱπποτ'ροφία] γεανίηρ ο7 δογϑδες ἵππο- 

τροφίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων νόμῳ 

Ι. 2. 88. 
ἱπποτρόφος) γεανὶπρῇ δονϑές Ἡ πποτ' ρό- 

φον ἄστυ τὸ ΤΠροίτοιοί Ατροβ Ν. 10. 41. 
᾿ππϑτρόφοι τ᾽ ἐγένοντο ἔμο ΚἸεοπΥ τ δὶ 

Ι. 4. 14. 

ἱπποχάρμας] ἀεἰ λείη ἐπὶ ἄοντες ἱπποχάρ- 
μαν βασιλῆα (ΡγΖ.: ἵἱπτηιοχ-. οοἀά.) Ο. 1. 

28. στ[ρατὸν) ἱπποχάρμαν Πα. 2. 104. 
Ἴρᾶσα] (τά) ἃ οἰξν οἱ ᾿ἰργα οἡ ἴακε ττὶ- 

τοιΐ8. οἷοι Λιβύσσας ἀμφὶ γνναικὸς 

ἔβαν Ἴρασα πρὸς πόλιν (ἥεγης: ἴρασσαν 
ςοἀά.) Ρ. 9. 106. 

ἰρόθῦτος ἢ) οἵἉ δοῖν φαονί θα ᾿Αλαλά -- 

ᾧ θύεται ἄνδρες ὑπὲρ πόλιος τὸν ἰρόθυ- 

τον θάνατον (τὸν ἰρόθυτον θάνατον 8εε]. 
Θέογη 80 }) ἕγ. 78. 8. 

ἴς] (ἡ) α. σένεηρίὴ [{ν’ ςοηϊ. Καγνβογ: 

κρίσιν οοἀά. Ρ. 4. 2368.} πρόσθα μὲν ἧς 
᾿Αχελωίον τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα 

Μέλανός τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον (ΥΝΊ].: 

ις Π: σ᾽’ οοηΐ. Ο-Η. ν. ᾿Αχελώιος) τ. 
70. 1. Ὁ. είπεὺυ τησῖ., “Ἑλέναν τ᾽ 

ἐλύσατο, Τροίας ἵνας ἐκταμὼν δορί, ταί 

μιν ῥύοντό ποτε μάχας ἐναριμβρότου 

ἔργον ἐν πεδίῳ κορύσσοντα 1. 8. 623. 

ἰσᾶμι] (ΕἸἰσ- Ρ. 3. 39) Ρ. 8. 29. Ρ. 4. 
248, Ν. 7. 14. ν. οἶδα. 

᾿Ισθμιάς)] «. 84). ἐπ, οἔἉ 1Ξἰληηίαη βαπιες 
ἀνεγειρέτω κῶμον, ᾿Ισθμιάδος τε νίκας 

ἄποινα καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι κράτος 

ἐξεῦρε 1. 8. 4. Ρ. Ρ]. ρτὸ 8ι8., 1:ἐδ»- 
απ βαη!ές δύο δ᾽ αὐτὸν ἔρεψαν πλόκοι 

σελίνων ἐν ᾿Ισθμιάδεσσιν φανέντα Ὁ. 18. 
82. θαμὰ μὲν ᾿Ισθμιάδων δρέπεσθαι κάλ- 

λιστον ἄωτον ἐν Πυθίοισί τε νικᾶν Ν, 2, 9. 

“Ἱππόταις --- λαοῖς" 

249 ᾿Ισϑμός 

"Ἴσθμιος) 1Ὡνείαη, οὗ 186 1: δ πιίαη ξαηιες 
προξενίᾳ δ᾽ ἀρετᾷ τ’ ἦλθον τιμάορος 

᾿Ισϑμίαισι Λαμπρομάχον μίτραις Ο. 9. 84. 

Κόρινθον, ᾿Ισθμίου πρόθυρον Ποτειδᾶνος 
Ο. 18. 4. οὐκ ἄγνωτ᾽ ἀείδω ᾿Ισθμίαν 

ἵπποισι νίκαν 1. 2. 13. Ισϑμιον ἂν νάπος 

Δωρίων ἔλαχεν σελίνων 1. 8. 68. π. ρΡί. ρτο 
ϑ0υ08., 71ςλνπίαη βαπες. ὦ Μέλισσ᾽, εὖ- 

μαχανίαν γὰρ ἔφανας ᾿Ισθμίοις, ὑμετέρος 
ἀρετὰς ὕμνῳ διώκειν 1, 4. 2. 

᾿Ι,σθμός] (ἡ) (-οὔ, -ῷ, -όν: -οἵ' υπεχρ]αἰηςὰ 
μΒίατυμ, ἵ. 1. 9, 1. 1. 82,1. 6. ὅδ. ἐγ, 122. 18.) 

ἐξίδηιμς ἃ. πέραν ἰσθμὸν διαβοαίς, 

ὅτε Λαομέδοντι πεπρωμένοι᾽ ἤρχετο μό- 

ροιο κάρυξ τ. 1404. θῦ. ». 186 
(οσ ἐπίδῃ [5.Ππ|ὰ5, ν ῬΟτο νοΓὸ πεῖ ἃ μι Πι68 

ἐπ Βοποὺγ οὐ Ῥοβείάοῃ. "Ολυμπίᾳ 
μὲν --- Πυϑῶνι δ᾽ --- ᾿Ισθμοῖ τε Ο. 2. δ0. 
Διαγόρας ἐστεφανώσατο δίς, κλεινᾷ τ᾽ ἐν 
᾿Ισϑμῷ τετράκις εὐτυχέων Ο. 7. 81. ἐπ᾿ 

᾿Ισϑμῷ ποντίᾳ Ο. 8. 48. ᾿Ολυμπίᾳ στε- 
φανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ Πυθῶνος ᾿Ισθμοῖ τ᾽ 

Ο. 12. 18. ᾿Ισϑμοῖ τά τ᾽ ἐν Νεμέᾳ Ο. 18. 98. 

πέντε μὲν ᾿Ισθμοῖ νῖκαι Ῥ. 7. 18. Κλειτο- 
μάχοιο νίκαν ᾿Ισϑμοῖ θρασύγνιον Ῥ. 8. 87. 
Οὐλυμπίᾳ τε καὶ ᾿Ισθμοῖ Νεμέᾳ τε Ν. 4. 

78. Αἰγᾶϑεν ποτὶ κλειτὰν θαμὰ νίσεται 
᾿Ισθμὸν Δωρίαν (5Ξο. Ποσειδάν) Ν, ὅ. 87. 
καὶ πεντάκις ᾿Ισθμοῖ στεφανωσάμενος Ν. θ. 

19. καὶ τὸν ᾿Ισθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον 
(8.. ἐκράτησε) Ν. 10. 26. τὰν ἀἁλιερκέα 

᾿Ισθμοῦ δειράδ’ 1. 1. 9. Ποσειδάωνι 

᾿Ισϑμῷ τε ζαθέᾳ ᾿Ογχηστίαισίν τ’ ἀιό- 

νεσσιν περιστέλλων ἀοιδὰν 1. 1. 82. ἐν 
βάσσαισιν ᾿Ισθμοῦ δεξαμένῳ στεφάνους 

1. 8. 11. τὶν δ᾽ ἐν ᾿Ισθμῷ διπλόα θάλλοισ᾽ 

ἀρετά 1. ἢ. 17. νῦν αὖτε ᾿Ισθμοῦ δεσπότᾳ 
(Ηοταιδηη: αὖτ᾽ ἐν οοἀά.) 1. θ. δ. ἄραντο 
γὰρ νίκας ἀπὸ παγκρατίου τρεῖς ἀπ’ 

᾿Ισθμοῦ 1. 6. 61. φέρει γὰρ ᾿Ισθμοῖ νίκαν 
παγκρατίον 1. 7. 21]. εἴπερ τριῶν ᾿Ισθμί(οἵ), 

Νεμέᾳ δὲ δυίοῖν (ε Σ βιρρ. [κοῦε}}) ἔτ. 

θ8. ἢ. ἀλλὰ θαυμάζω τί με λέξοντι ᾿Ισϑθμοῦ 
δεσπόται ((αβαυῦοη: ὁμοῦ ςοἀά.: ἱ. 6. 

“165 τσ εἰ ρυΐθοαπῖβ (ΟΣ 69 

Ῥεέβεπίβ. ἃ Ὀαπαυςῖ," νὰπ Οτοπίηβεπ) 

ἔτ, 122. 18. 



᾿Ισμήνιος 900 

᾿Ισμήνιος] (ἱσμήνιος 50ἢτ.) δείϊομρίηρ οἱ 

Αροϊίο 1ςριεμος. Ἰ1αῖς ἔπ᾽ ᾿Ισμηνίσιίς 

Τα. τ΄. ἃ. 7. οἱ. ἔτ. 66, 5. ν. Θηβαγενής. 

τ. 5. ῬΓῸ 5105., ἴπ6 τοτρὶς ἀηα οτγαοὶς οὗ 

ἌΡροΙΪο πϑᾶγ τῆς Γῖνοσ 15ΠΊΟΠΟΒ. θησαυ- 

ἵἱστᾶμι 

ἴσον 5.8τ.) ἐγ. 134. 7. Ὑ. π. Ρ]., ς. 

ἀδῖ., ἰλε χερσὶ θαμινὰ βραχυσίδαρον 
ἄκοντα πάλλων ἶσα τ᾽ ἀνέμοις (ΔίοΞςἢ.: 

ἴσον τ᾽ οοὐά.: ἴσον Ετ. ϑομπιία) Ν. 8. 

48. 
ρόν, ὃν περίαλλ᾽ ἐτίμασε Λοξίας, ᾿Ισμή:- ἴστᾶμι] (Δςξ. ἀπὰ ἰγαη59. ἵσταντι, Ιστᾶσιν}: 
νιον δ᾽ ὀνύμαξεν Ρ. 11. 0. 

᾿Ισμηνός} τίνες Πονίπρ ραϑὲ ὙΒεθο5: 50π 
οἵ Οεοδη, ὑσοῖμοσ οἱ Μοῖία. ᾿ἼἼσμηνοῦ 

δ᾽ ἐπ’ ὄχθαισι Ν. 9. 232. συμβαλεῖν μὰν 

εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι 

αἷμ᾽ ἀπὸ Σπάρτας, --- καὶ παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ 
ῥοᾶν κεκραμένον ἐκ Μελανίπποιο μάτρωος 
ἱ. ς. ἔτοπι Ὑμοῦς8 Ν. 11. 86. ᾿Ισμηνὸν ἣ 

χρυσαλάκατον Μελίαν --- ὑμνήσομεν (τ. 
39.1. 

ἰσοδαίμων] εφιαὶ ἐη [ογίμπε ἰο ο. ἀαῖ. 
ὕμνος δὲ τῶν ἀγαθῶν ἐργμάτων βασιλεῦ- 

σιν ἰσοδαίμονα τεύχει φῶτα Ν. 4. 84. 
ἰσόδενδρος] ἐφιιαὶ ἴο ἰλαὶ οὐ α ἱγε ἰσο- 

δένδρου τέκμαρ αἰῶνος θεόφραστον λαχοῖ- 

σα 85. ἃ Ὀτγαὰ ὩγτηρΡἢ ἔτ. 165. 

ἰσόθεος] γοάϊκε ἰσοθεί Πα. 7. ἃ. δ. 

ἴσος] (ΤῬυαττ ἀπ. Ν, ὁ. 65: Εἰσος Ν. 11. 41, 

Ν. ἡ. δ, Ν. 10. 86,1. 6. 82.) ἐφμαὶ, αἰκε 
α. ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ᾽ ἀμέραις 

(Μοπιτηβοη: ἴσαις δ᾽ ἐν ςοἀὐά.: ἴσα δ᾽ ἐν 

Ῥγζ.: ἴσον ἐν Βο΄οΟΚΒ) Ο. ὦ. 61. "'χεῖρες δὲ 

καὶ ἦτορ ἴσον Ο. 4. 2δ. τερπνὸν δ᾽ ἐν 
ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδέν ἱ. 6. ΘαΔ}γ 

ἀϊδισι υΐεα Ο. 8. δ8. δελφῖνι καὶ τάχος δι᾽ 
ἅλμας ἰσόν κ᾿ εἴποιμι Μελησίαν (καὶ Θοῖτ.; 

κεν οοἀά.: ἶσον νοῖξ.: ἴσον Ττὶοὶ., εἀά. 
νυϊρ.: κ᾿ ϑῦρνΡ. ΝΥ1]., οπι. ςοἀά.) Ν. 6. 68. 

δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περό- 
δοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον ἱ. 6. 
ΘαῦΔΙΙΥ τίσ Ν. 2]. 41. τὸν βουβόταν 

οὔρεϊ ἴσον --- ᾿Αλκνονῆ 1. 6. 823. ΡΒ. α. 

Ὡ. 5. ΡῖΙῸ 5:8., ἐφαὶ ςἤάγε “πάντων ᾿| 
δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον᾽᾽ Ν. 10. 86. 
β. π. Ρ!. ὑργτο βὰῦ8. ἀναπνέομεν δ᾽ οὐχ 
ἅπαντες ἐπὶ ἴσα ἴον α [λ6 ῥινῥοςα Ν. Ἴ. δ. 
ς΄. ὕτὸ δᾶν., α. ἢ. 8. ἐφμαῖν ἴσον 

μὲν θεὸν ἄνδρα τε φίλον {θεῷ (ϑυρρ. 

Ἠδγπηδ: 86. ὑποτρέσαι) ἔτ. 224. ΒΒ. ἢ. 
ἅἄδι. 5., ἐφιαϊν πάντες ἴσᾳ νέομεν 

ψευδῆ πρὸς ἀκτάν (Ηοτπιαπη: ἴσα ςοἀά.: 

δοζ. 1]. ἔστᾶσας, ἔστᾶσεν, στᾶσε, ἕστᾶσαν: 

δογ. 3 τηΐταπβ. ἔστᾶν, ἔστᾶ, στἄν; στάντα, 
στάντες; στᾶμεν, στῆναι ὃ: ρμί. ἑστἄᾶσαν; 

ἑστἄότ᾽: πιοά. ἔταπ5. ἱστάμεναι: πιεά. απὰ 
Ῥᾶβ5. ἱπέσγαηβ. ἵστᾶμαι, ἱστἄᾶται: {υῖ. 

στάσομαι: ρᾶ55. δοσ. ἐστἄθη, στἄθεν; 
στἄθείς.) 

1. ἰτᾶπ5., γπμαΐὲ ἰὸ εἰαπᾶ ἃ. ἐςίαδἰ τς} 

(4 [εβῖῖναὶ, βἰπιπι.) ᾿Ολυμπιάδα δ᾽ 

ἔστασεν Ἡρακλέης Ο. 3. ὃ. καὶ πεν- 

ταετηρίδ᾽ ὅπως ἄρα ἔστασεν ἑορτὰν 
Ο. 10. δὅ8. ἣ Δωρίδ’ ἀποικίαν οὔνεκεν 

ὀρθῷ ἕἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων 

1. 7.18. οἷαν Βρομίου [τελε)]τὰν καὶ παρὰ 

σκᾶ{πτ]ον Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις 

ἵσταντι Δ. 2. 8. ἱστᾶσιν ἄλγος ἐμφανές 

(ἣ στάσιν ν. ]., εἀά. νυ]ᾳ.}) ἐγ. 910. ρμᾶ55., 

λύτρον συμφορᾶς οἰκτρᾶς γλυκὺ Τλαπο- 

λέμῳ ἵσταται --- πομπὰ καὶ κρίσις Ο. 1. 
18. Ῥ». «ἰαπά, ἀγγαηρε ἔἕἔστασεν γὰρ 
ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ᾽ ἀγῶ- 
νος Ρ. 8. 114. ποτὶ γραμμᾷ μὲν αὐτὰν 

στᾶσε κοσμήσαις Ρ. 9. 118. πιεά., ἱστά- 

μεναι χορὸν [ταχύ͵ποδα παρθένοι αγγαηρ- 

ἐηᾷ ἰλεηιςεῖυος ἱπ α σδονς Πα. ἢ. 99... ς. 

"παδε ἰο είαπά τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν 

ὀρθούς «7 οἡ {δεῖν Γεεἰ͵, γεείονεά Ῥ. 8. 8. 

πιοῖ., ἔστασαν ὀρθὰν καρδίαν ἐἐΜεά μ ἐδπεὶν 

δεαγίς Ῥ. 8, 96. ἀμπνοὰν δ’ ἧρωες 

ἔστασαν ἐοοὶ ἐγεελ {3 Ῥ. 4. 199. 

2. ἱπέγαῃβ., ἃ. δαϊ, ἐομδ ἰο α κα! στάσο- 

μαι’ οὔ τοι ἅπασα κερδίων φαίνοισαπρόσω- 

πον ἀλάθει᾽ ἀτρεκές Ν. 5. 16. ἵσταμαι δὴ 
ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε πρίν τι φάμεν 
(ἐπιλαμβάνεται ἑαντοῦ ὁ Πίνδαρος. μετα- 

φέρων ἀπὸ τῶν πεντάθλων φησίν. Σ.) 
Ν. 8. 19. καὶ σκοπιαῖσιν [ἄκρ]αις ὀρέων 

ὕπερ ἔστα 55. ᾿Απόλλων ἔτ. δὅ14. 8. 

στῆναι μὲν οὐ θέμις (5ς. δελφῖνι: στᾶμεν ἡ 

Ῥιηαδτῖοο) 21τ. 358. Ῥ. εἰαηὰά δδέν- 

δρεα θάμβαινε σταθείς Ο. 8. 832. ἀμφὶ 



ἱστίον 

Πύλον σταθεὶς ἤρειδε Ποσειδάν Ο. 9. 81. 
ἔστα σὺν ᾿Αχιλλεῖ μόνος Ο. 9. 71. σάμερον 

μὲν χρή σὲ παρ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ στᾶμεν Ρ. 4. 2. 

τάχα δ᾽ εὐθὺς ἰὼν σφετέρας ἐστάθη γνώ- 
μας ἀταρβάκτοιο πειρώμενος ὕ. 4. 84. 

ἔσταν δ᾽ ἐπ᾽ αὐλείαις θύραις ἀνδρὸς φιλο- 
ξείνου καλὰ μελπόμενος Ν. 1. 19. ἔστα δὲ 

θάμβει δυσφόρῳ τερπνῷ τε μιχθείς Ν. 1. 

δῦ. οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ᾽, ὥστ᾽ ἐλι- 
νύσοντα ἐργάζεσθαι ἀγάλματ᾽ ἐπ᾽ αὐτᾶς 

βαθμίδος ἑσταότ᾽ Ν. ὅ. 2. θέσσαντο πὰρ 

βωμὸν πατέρος ἱἙΕλλανίου στάντες Ν. ὅ. 
11. τοὶ δ’ ἕναντα στάθεν τύμβῳ σχεδὸν 

Ν. 10. 00. τὸν μὲν ἐν ῥινῷ λέοντος στάντα 

κελήσατο νεκταρέαις σπονδαῖσιν ἄρξαι --- 
᾿Αμφιτρνωνιάδαν 1. 6. 8317. ὁπότ᾽ ᾿Αμφι- 

τρύωνος ἐν θυρέτροις σταθεὶς ἄλοχον 
μετῆλθεν ἹἩρακλείοις γοναῖς 1. 1. 7. 

ἀλλά οἵ παρά τε πυρὰν τάφον θ᾽ ᾿Ελικώ- 

νιαι παρθένοι στάν 1. 8. δ7. 
3. ἴταρξ. ἀλκαὶ δὲ τεῖχος ἀνδρῶν 

[ὕψιστον ἵστατ)αι (ϑυρρ. Βυτγν: γίνεται, 

ἔσσεται Ο-Η.) Πα. ὃ. 838. Ἱστάμεναι τελί 

Πα. 18α. 14 Ἰσαισταϑεσα! Πα. 18-ς. 3. 

Ἴσταϑεις εἰ Δ. 48. θ. 

4. ἴῃ ἰπγοϑὶ5. ὑπὸ κίονες ἕστασαν ν. 

ὑφίσταμι Πα. 8. 09. 

ἱστίον] «αἱΐ ἐξίει δ᾽ ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ 
Ἱστίον ἀνεμόεν Ρ. 1. 92. μεταβολαὶ λήξαν- 

τος οὔρον ἱστίων Ρ. 12. 298. ἀνὰ δ᾽Ἰστία 

τεῖνον πρὸς ζυγὸν καρχασίου Ν. ὅ. δ]. 

οὐδέ ποτε ξενίαν οὖρος ἐμπνεύσαις ὑπ- 
ἐστειλ᾽ ἱστίον ἀμφὶ τράπεζαν 1. 2. 40. 

ἴστός] ἰοονῖ ἁ μὲν οὔθ᾽ ἱστῶν παλιμβά- 
μους ἐφίλησεν ὁδοὺς Ρ. 9. 18. 

Ἴστριος) οἵ λα ανιδε ἐς γαῖαν πο- 
ρεύεν θυμὸς ὥρμα ᾿Ιστρίαν νιν (᾿Ιστρία νιν 

Ασϑίδγομυβ) Ο. 3. 36. 
Ἴστρος] Φαμιδα ἐλαίας, τάν ποτε 

Ἴστρον ἀπὸ σκιαρᾶν παγᾶν ἔνεικεν 
᾿Αμφιτρνωνιάδας Ο. 8. 14. ἐς Ιστρον 

ἐλαύνων (8.. ᾿Απόλλων, ἴο τῆς Ηγδοτ- 

Ῥοτεβπ5) Ο. 8. 47. 

ἰσχύς] (ῥῥγεῖοα!) Ξἰνεηρί ἀκμαί τ᾽ 
ἰσχύος θρασύπονοι Ο. 1. 96. Μελησίαν 

χειρῶν τε καὶ ἰσχύος ἀνίοχον Ν. 06. 60. 

νέαισί θ᾽ ἑορταῖς ἰσχύος τ᾽ ἀνδρῶν ἁἀμίλ- 

925] ᾿Ιφίγένεια 

λαιῖς ἅρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαί- 

νῶν πόλιν Ν. 9. 12. τὸν δ᾽ αὖ καταμεμφ- 

θέντ᾽ ἄγαν ἰσχὺν οἰκείων παρέσφαλεν 
καλῶν --- θυμὸς ἄτολμος ἐών Ν, 11. 31. 

καὶ δένυτερον ἅμαρ ἐτείων τέρμ’ ἀέθλων 

γίνεται, ἰσχύος ἔργον 1. 4. 08. {τί δ᾽) 

ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ᾽ ἀνδράσι καὶ 
σοφίας ὁδόν Πα. 9. 4. 

Ἴσχυς) Ατοιδίαη, 80η οἱ Ε]αῖοβ, Ἰονογ οἵ 
Κοτγοῃΐβ, 5ἰαΐηῆ ὉΥ Αροῖϊο. Ἴσχνος 

Εἰλατίδα ξεινίαν κοίταν ἄθεμίν τε δόλον 
Ρ. 8. 81. 

ἴσχω] «. λαυε, ὀνίηρ ἰὴ ομὲ ἴσχει τε 
γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον Ῥ. 11. 29, 
σοφίαν -- ἂν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ 
ἀνδρὸς ἴσχει (ν. 1. ἐπ οοἀά. Βιίορδεί: 

ἰσχύει ν. 1. δῖοῦ.: ἔχειν (Ιεπι. ΑἸεχ.) ἔτ. 
01. 2. Ρ. γεεϊγαΐη" ἀλώπηξ, αἰετοῦ 

ἅ τ’ ἀναπιτναμένα ῥόμβον ἴσχει (ν. 1]. 

ἰσχύει: ν. ἀναπίτναμ!) 1. 4. 47. 

[ἰσχύω, ν. ἴσχω.] 
ἰσώὠώνῦμος)] -- ὁμώνυμος, οὐδ΄ {τε φανιε 

μανπξ α5 ς. 86η,, μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσσέ 

μιν ἰσώνυμον ἔμμεν Ο. 9. 64. 

"τωνΐία] “τλεπα Ποία, ψοβο ἰοπιρὶα δὲ 
Κοοποα ν͵2ὠὼ2θ ἴΠ6 βοοῆς οἱ (ἢς Ῥαπι- 

Ῥοϊοῦα. ταῖς δὲ ναὸν ᾿Ιτωνίας αἱ --- Ἰα 

χαίταν στεφάνοις ἐκόσμηθεν (ἀΐμφ’ εὐκλέ]α 
σοηϊ. Ο-Η.) Παρθ. 2. 217. 

ἴυγξ)] (ἴυγξ}) ὠγγηδοκ, ἃ Ὀἱτὰ, εἰοὰ ἀροη 
8 ΜΠςΟΙ δηὰ υβϑοᾶὰ 8ἃ5 ἃ ᾿ηᾶρὶς σμδγ ἴο 

οπέϊος. ποικίλαν ἴνγγα τετράκναμον --- 

ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ μαινάδ᾽ ὄρνιν 

Ρ. 4. 314. ἴυγγι δ᾽ ἕλκομαι ἦτορ νεομηνίᾳ 
θιγέμεν Ν. 4. 80. }Ἰυγίγ (Ξ- Κηληδόνες 

ν. 11, τὰς ροϊάση υυἱτὰβ. οὐ τἰς ἰηἰτά 

ἴστρ!ς οἱ Αροῖϊο δὲ Ὀεῖρηῖ) Πα. 8. 68. 

Ἰνγγα τίρ)οχοί Θρ. 1. 8. ἸυγΓ(Υ (ϑὰρρ. 
Τοῦς}) Ρ. Οχυ. 3440 4τ. 210. 

ἰύζω] ογν οἱ  ἀἴἴυξεν δ᾽ ἀφωνήτῳ περ 
ἔμπας ἄχει δύνασιν Αἰήτας ἀγασθείς 
(ἴυγξεν οοηΐ. 56"τ.) Ρ. 4. 287. 

"Ἰφιγένεια)] ἀδυρμίος οἱ Αμαπιοσηποη ἀπά 

ΚΙγ αἰπιποβίγα. πότερόν νιν ἄρ᾽ ᾿ἸἾφι- 

γένει᾽ ἐπ᾽ Εὐρίπῳ σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας 
ἔκνισεν βαρνπάλαμον ὄρσαι χόλον; Ρ. 11. 

22. 



᾿Ιφικλέης 252 

"Ἰφικλέης} 50 οὐ ΑἸκπιοθα δηὰ Ατυρηϊ- 
ἰσγοηῦ, ἰαΐδεσ οὐ [οἷδοβ, ὕὑὉσοίμοσ οἵ 

Ἡογακ)ς8. Διρκαίων ὑδάτων “--- τά νιν 

θρέψαντο καὶ ᾿Ιφίκλέα Ρ. 8. 88. ᾿Ιφικ' λέος 
μὲν παῖς ὁμόδαμος ἐὼν Σπαρτῶν γένει 
Ι. 1. 80. 

"Ἰφϊκλείδας) 50» ο Πρλίλίος τὸν ᾿φι- 
κλείδαν --- ᾿Ιόλαον Ρ. 11. 69. 

"Ἰφἰμέδεια] πιοίμετ οἱ Οἱοβ δῃὰ Ἐρμέαβ!εςϑ. 

᾿Ιφιμεδείας παῖδας, Ωτον καὶ σέ, τολμάεις 
"Επιάλτα ἄναξ Ρ. 4. 89. 

"Ἰφίων) (αἰμογ} οἱ ΑἸ πιεάοπ οὐ Αἱ- 

κᾶδος 

ἰχθύς) 5 ]ν ἰχθύσιν Πα. 4. 20. ἰχθὺν 
παιδοφάγον (ἐπὶ τοῦ κήτους: ΣΤ οηι. 
Φ. 22) ἐγ. 800. 

ἰχ'νεύω)] 7οἱϊοιν ἐπ ἱλε 7οοἰδίερ5 ο7 ς. δες., 
ταεΐ., παλαισμάτεσσι γὰρ ἰχνεύων μα- 
τραδελφεοὺς (-εὗων Βεῖρί, τχδῖ. ρτβΈα) 
Ῥ. 8. 88. 

ἴχ'νος] "ροίείερ ταεῖ, τὸ δὲ συγγενὲς 
ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς ᾿Ολυμπιονίκα 
δὶς ἐν πολεμαδόκοις ἼΑρεος ὅπλοις Ρ. 10. 

12. ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος ἐὸν πόδα 
νέμων Ν. 6. 16. 

δἰηα. ἀκούσαις ᾿Ιφίων ᾿Αγγελίας Ο. 8. [᾿Ιωλκπός, ν. ᾿Ιαολκός.] 
81. 

ἸΚαδμεῖος, -ἐιος] οΥὙ Καάνιος, ἱ. ε. ΤΒεῦδΔη. 
Θηβᾶν ἄπο Καδμεῖϊᾶν Ι. 4. 88. (Διόνυσον) 

γόνον ὑπάτων μὲν πατέρων μελπόμενοι 
γυναικῶν τε Καδμεῖᾶν (ν. 1. -εἰᾶν. ἃ8 8οῃ 
Οἱ ϑοιλοῖο, ἀδυρηῖοσς οἱ δότηοβ) ἐγ. 78. 

12. ὑ»σὸο 8008., ἃ Τλέδαη λευκίπποισι 

Καδμείων μετοικήσαις ἀγνιαῖς Ρ. 9. 838. 

Καδμείων ἀγοὶ Ν. 1. δ1. ᾿Αμφιτρύωνος 
ἀγλαὸν παρὰ τύμβον Καδμεῖοί νιν οὐκ 

ἀέκοντες ἄνθεσι μείγνυον Ν. 4. 231. πρὶν 
γενέσθαι τὰν ᾿Αδράστον τάν τε Καδμείων 
ἔριν (τουτέστι πρὶν τὰ Νέμεα τεθῆναι. Σ.) 

Ν. 8. δ1. 
Κάδμος] 1. βοὴ οὗ Αβεέποσ, Βυβραηὰ οἵ 

Ἡαγιιοηΐδ, ἑουπάετ οἱ ΤὨοῦοβ, ἐδίμοσ οἱ 

ϑοιχοῖο, [ἴο, Αὐΐοηοο, Αβαυο (Ρ. 8. 97), 

Δησοβίοσ οὗ ΤΒοσοη οἱ Ακγαραβ (ἐγ. 119.) 

εὐθρόνοις Κάδμοιο κούραις Ο. 2. 238. 

Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονται 
80. ΔιΟΩς ἴπο86 ΏΟ ἰὶνς ἱπ τὰς 181.8 οὗ 

186 Ὀϊεβδοὰ Ο, ἃ. 718. αἰὼν δ’ ἀσφαλὴς 
οὐκ ἔγεντ᾽ οὔτ’ Αἰακίδᾷ παρὰ Πηλεῖ 

οὔτε παρ᾽ ἀντιθέῳ Κάδμῳ ΡῬ. 8. 88. “ἐν 
Κάδμον πύλαις" Ρ. 8. 47. Κάδμου κόραι, 

Σεμέλα μὲν ---, ᾿Ινὼ δὲ Ρ. 11]. 1. ἐπεὶ 
στεφάνους ἐξ ὥπασεν Κάδμου στρατῷ ἐξ 

ἀέϑλων ἡ. 6. ἴο ἔο ΤὨΘΌΔΩΘϑ 1. 1. 1]. παρ᾽ 
εὐτειχέσιν Κάδμον πύλαις 1. 6. 768. ἣ 

"Ἰωνί ἐς. 140}. 1, οἱ. ᾿Ιάων. 

Κάδμον ἢ Σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀνδρῶν 
ἔς. 29. 2. Κάδμον στρατὸν καὶ Ζεάθον 

πόλιν Πα. 9. 44. ἔνθα ποθ’ ᾿Αρμονίαν 
φάμα γαῖ --- 1 Κάδμον ὑψη[λαῖ)ς πραπί- 
δεσίσι λαχεῖν (ϑυρρ. Βυτγγ: γα[μέταν) 

ΒΌΡΡ. Ηουβπιδπ) Δ. 2. 28. 
2. 80η οἱ ϑιγίθο5, ἐγσδηῖ οἵ Κὸοβ ἰπ ἐς 

δασὶν δὲῃι οδπίυγυ, ἀπιδαβϑαάον 481 Β. Ὁ. 

οὐ σεῖου ἴο Ῥερῃϊ (Ηεγοάος 7. 103.): 

(ε581., να Ῥίπά. Απιρτοβ., 1. 8. ὃ Ὅς., 

καὶ γὰρ Σιμωνίδης τὴν ἐν Σαλαμῖνι 

ναυμαχίαν γέγραφε καὶ Πίνδαρος μέμνηται 
τῆς Κάδμον βασιλείας (Ιου ἃ του δ 
να τετηρίδεἝυϑ) ἐν. 212. 

κᾶἄᾶδος] (-ος δες.: -εὰ 8.0.) [ανηϊν γεΐα- 
ἰοηδλΡ φιάλαν ὡς εἴ τις -- δωρή- 

σεται νεανίᾳ γαμβρῷ --- συμποσίον τε 
χάριν κᾶδός τε τιμάσαις ἐόν (νέον ὁοῃὶ. 

Βεσρκ) Ο. 7. δ. ., γεερῥοηείδί ἐν, θεὸς 

ἐπίτροπος ἐὼν τεαῖσι μήδεται ἔχων τοῦτο 
κἄᾶδος, “Ἱέρων, μερίμναισιν (Βοεοκῆ: κῆ- 
δος, κῦδος οοἀά.: ἱ. 6. 88 1 Ηἰετοη Ψοτα 

ναταὰ οἱ τῃς ροά) Ο. 1. 107. Ὁ. (ρεῖ- 

50ΠΆ1) αὐπίοίον ατὶϑὶπρ ἔγοπι βις ἢ ἔασι 

το Δ οηβηΐρθ: “κᾶδος ὠὡσείτε φθιμένον 
δνοφερὸν ἐν δώμασι θηκάμενοι᾽᾽ ἱ. «. 

γιοιεγῖηρ Ῥ, 4, 112. εὐθὺς δ᾽ ἀπήμων 

κραδία κᾶδος ἀμφ’ ἀλλότριον ἱ. ε. δῃ- 



κάδω 

ΟἴΒοσ᾿ 8 ροσϑοπδὶ ἔτου 65 Ν. 1. δ4. μήτε 
κάδεα θεράπευε 1. 8. 7. 

κἄάδω] πιοὰ. σαγό [0.70 δύο δὲ γλαυκῶπες 
αὐτὸν --- ἐθρέψαντο δράκοντες ἀμεμφεῖ ἰῷ 

μελισσᾶν καδόμενοι Ο. 6. 47. ἀυῦ. Ἰκαδεμενί 

(Π5: Ἰκαδμενί Π.) Ρ. Οχν. 2447 ἐγ. 12. 

κἄθαιρέω) α. ἀξείγον ἕνεικεν Λοκρῷ, μὴ 

καϑέλοι μιν αἰὼν πότμον ἐφάψαις ὀρφανὸν 
γενεᾶς Ο. 9. 60. χερσὶ δ᾽ ἄρα Κρονίων 
ῥίψαις δι᾽ ἀμφοῖν ἀμπνοὰν στέρνων 
κάθελεν ὠκέως Ρ. 8. δΊ. Ρ. εἶξε, ἷἱ. α. 

δοῖεν ἀγώνιον ἐν δόξᾳ θέμενος 

εὖχος, ἔργῳ καθελών Ο. 10. 68. 
κἄθᾶἄρός) (-οὔ; -ᾷ, -ἀν; -ᾧ, -ὀν) α«Ἅ. δοῖ,, 

}ενγίβίηρ νιν καθαροῦ λέβητος ἔξελε 

Κλωθώ (οἶδποῖα ἱπίεσρτ. ἃ5 ρᾶ558.) Ο. 1. 26. 

Β. ρμ888., μηδ εά: λοπεεέ πρὸς ἧσυ- 
χίαν φιλόπολιν καθαρᾷ γνώμᾳ τετραμ- 

μένον Ο. 4. 16. ’Ορτυγίας τὰν “Ἱέρων 
καθαρῷ σκάπτῳ διέπων Ο. 6. 98. φέροισα 

σπέρμα θεοῦ καϑαρόν Ρ. 8. 16. (πλοῦτον) 
ἀρετᾷ κεκραμένον καθαρᾷ Ῥ. δ. 23. διδά- 

ξαμεν χρυσὸν καθαρᾷ βασάνῳ ((ζαβαιῦοη: 

κιθάραι σοὐά. Αἰδμεημδοὶ) ἔτ. 122. 16. οὗ 

ρθε, οἶεαν, φάει δὲ --- ἐν καϑαρῷ Ρ. 6. 14. 

Χαρίτων κελαδεννᾶν μή με λίποι καθαρὸν 

φέγγος Ῥ. 9. 90. κελαινεφέι δὲ σκότει 
καλύψαι σέλας καθαρὸν ἁμέρας ἔτ. 108. 

4. οἱ ρὑΐαςς, μηοδείγμοίο κελεύθῳ τ᾽ ἐν 

καθαρᾷ βάσομεν ὄκχον Ο. 6. 38. εἰ δὲ 
τέτραπται θεοδότων ἔργων κέλευθον ἂν 

καθαράν 1. δ. 238. ὕτο 58ι08., "Ἄλτιν μὲν 

ὄγ᾽ ἐν καθαρῷ διέκρινε ἐγ ἐδε ορεη Ο. 10. 
48. ς. τας. Ἱκαθαρὸν δί Πα. 8. 90. 

χαθέζομαι) εἰ Ζῆνα καθεζόμενον κο- 
ρυφαῖσιν ὕπερθε Πα. 12. 10. 

κάθημαι) ς“:2 ὁ ἐὄΣΖἘτά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας 
ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν; Ο. 1. 88. 

καθίζω] πιοὰ., “εἰ μΡ Μὸν οηπεϑςει, ἀεάϊεαία 
ἀμφ᾽ ἀνδριάντι σχεδόν, Κρῆτες ὃν τοξοφό- 
ροι τέγει Παρνασσίῳ καθέσσαντδ μονό- 

ὄροπον φυτόν (Ἰοου8 πιοῖγ. σαυ88 3150.) 

Ρ. ὅ. 42. 
καθίσταμι] αἀοτ. 2 ἰηίΐγαπϑ., οἱοοά, ἰοοξ ῥο- 
δ ἐσσύμενοι δ᾽ εἴσω κατέσταν Ρ. 4. 

183δ. ἔταρ., τὸ δ᾽ ἀλαθεί --- Ἰκατέστα 
φάος γ4τ. 337. 10. 

288 καί 

καθοράω] τυ} χῶ τι μέλλει, χώ- 
πόθεν ἔσσεται, εὖ καθορᾷς 56. ΑΡΟ]]ο Ῥ. 
9. 49. 

κἄθύὅπερθε] ρΡτερ. ς. φϑῶ., σδουδ, σιερῥενίον 0 
μόχθου καθύπερθε νεᾶνις ἦτορ ἔχοισα 
Ρ. 9. 81. 

καί] νατχέϊο!ο, πὰ, αἷδο, ευεη Α. σορυϊαῖνα. 
1. )οϊπίηρ, πο νογὺϑ, ἃ. “τ ομδὴρς 

οἱ 58ι]εοΐ. ἢ θαύματα πολλά, καί 
πού τι καὶ --- ἐξαπατῶντι μῦθοι Ο. 1. 28, 

Ο. 8. 21, Ο. 9. 838, Ο. 10. 41, Ο. 10. 72, 
Ρ.1.δ, Ρ. 1. 42, Ρ. 8. 86, Ρ. 8. 98, Ρ. 8. 94, 

Ρ. 4. 1234, Ρ. 4. 1θ4, Ρ. 4. 220, Ρ. 4. 247, 
4. 2δά, Ῥ. 4. 2671, Ρ. 6. δ8, Ρ. 9. 40, 

9. δῶ, Ν. δ. 18, Ν. δ. 21, Ν. 6. 688, 
ἡ. 06, Ν. 10. 10, Ν. 11. 8, 1. 8. 17, 

4. 183,1. 4. 84,1. 4. 67,1. ὅ. 48, 1. 6. 
δ8, 1. 8. 47, ἔς. 610. Πα. 2. δ8. Ῥ. 

νυ πὸ οβδῆρε οἱ δυδ]εςῖ. διεδά- 

σαντο καὶ φάγον Ο. 1. 81, Ο. ὅ. 8, Ο. 1. 46, 

. 10. 49, 0. 18. 27, Ο. 18. 69, Ο. 18. 112, 

8. 16, Ρ. 8. θ8, Ρ. 4. 264, Ρ. 4. 298, 
9. 12, Ῥ. 10. 46, Ν. 1. θά, Ν. 8. 26, 

. 8. 88, Ν. 4. 61, Ν. δ. 839, Ν. 6. 19, 

. 6. 49, Ν. 9. 18, Ν. 10. 22, Ν. 10. 74, 

. 10. 80,1. 2. 19,1. δ. 68,1. 6. 70, Πα. 
104, Εὔ]βοιαν ἕλον καὶ ἔνασσαν -“-- 

καὶ --- ἔκτισαν νάσους Πα. δ. 81---9. Πα. 

ΒΑ. 18. Δ. 2. 80, ἐγ. 169. 28, ἔτ. 169. 47. 
Ὁ. ἴῃ βυδογά. οἱ., ὡς ἂν ---- κτίσαιεν βωμὸν 

ἐναργέα καὶ --- ἰάναιεν Ο. 7. 42. πρὶν --- 
μίχθη --- καὶ ἕνεικεν Ο. 9. 69. κατέφρασεν 
ὁπᾷ --- ἔθυε καὶ --- ὅπως ἄρα ἔστασεν 

Ο. 10. δή. ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ Ρ. 1. 

100. θεός, ὃ καὶ --- κίχε καὶ --- παραμεί- 

βεται --- καὶ --- ἕκαμψε Ῥ. 2. δῦ. εἴ δὲ 

σώφρων ἄντρον ἕναι᾽ ἔτι Χίρων, καί τί οἱ 
φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρνες ὕμνοι ἀμέτεροι 
τίθεν Ρ. 8. 68. Ρ. 9. 46---9ϑ. ὃς ἂν --- ἕλῃ -- 
καὶ --- ἴδῃ Ῥ. 10. 26, Ν. 8. 84. ὄφρα -- 
προσμένοι --- καὶ --- πάξαιθ᾽ Ν. 8. 61. 
αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν --- πῶς δὴ λίπον 

εὐκλέα νᾶσον, καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους 

δαίμων ἀπ᾽ Οἰνώνας ἔλασεν Ν. ὅδ. 16. 

Πα. 6. 60. ἱτγορυ]αῦῖν οοοτγάϊπαϊοά; φάνη 

Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν Λυκαίον καὶ 
ὁπότ᾽ --- Πελλάνᾳ φέρε Ο. 9. 97. εὐθύ- 

Ῥ᾿ 

Ρ, 

Ν. 

1. 

τος ΦΖ ΖΦ Ο 



καί 

Ὑλώσσος ἀνὴρ προφέρει παρὰ τυραννίδι 

χὠπόταν ὁ λάβρος στρατός, χῶταν 
πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι Ῥ. 3. 87---ὃ. 

νᾶσον ὡς ἤδη λιπὼν κτίσσειεν εὐάρματον 

πόλιν --- καὶ τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι 

Ῥ. 4. 9. πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίῳ 

φθέγξαι ἑλεῖν Ν. δ. 562. ἀἀ. ἱπίτοάυςϊπρ 
ηυεϑίοῃ. ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περι- 

πέφευγεν, καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ᾽ ἄλλοις 

ἔθηκεν, τίς ἂν φράσαι δύναιτο Ο. 2. 99. 

“καὶ τίς ἀνθρώπων σε --- ἐξανῆκεν γα- 

στρός;" Ρ. 4. 98. 

2. )οἱπὶης ρταυπλτ δ Δ }ῚῪ δι ΠΣ ἱνογά8. 

ἃ. ἵἴννο πουῃϑ8. Παλλὰς --- καὶ Ζεὺς 

Ο. 2. δτ. ὅρμοισι τῶν χέρας ἀναπλέκοντι 

καὶ στεφάνους Ο. 2. 74. κρίσιν καὶ πεν- 
ταετηρίδ᾽ Ο. 8. 21. ᾿Αρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν 

καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν Ο. 8. 27. 

χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ Ο. 4. 2ῦ. ἀρετᾶν καὶ 
στεφάνων Ο. ὅ. 1. ᾿Ακρων᾽ ἐκάρνξε καὶ 

τὰν νέοικον ἕδραν Ο. δ. 8. Οἰνομάου καὶ 
Πέλοπος Ο. δ. 9. Ποσειδᾶν᾽ --- καὶ τοξοφό- 

ρὸν -- σκοπόν Ο. θ. δ9. παρ᾽ ᾿Αλφειῷ --- 
καὶ παρὰ Κασταλίᾳ Ο. 7. 17. Οὐρανὸς --- 

καὶ Γαῖα μάτηρ Ο. 7. 38. ἀρετὰν --- καὶ 

χάρματ᾽ Ο. 7. 44. τά τ’ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ 

ἔργα καὶ Θήβαις Ο. 7. 84. κῶμον καὶ 

στεφαναφορίαν Ο. 8. 10. ὃ καὶ υἱὸν Ο. 9. 

14. κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν Ο. 9. δ0. 

τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις Ο. 9. 82. 

σὺ καὶ θυγάτηρ Ο. 10. 38. Καλλιόπα καὶ 

χάλκεος Ἄρης Ο. 10. 156. βροντὰν καὶ 
πυρπάλαμον βέλος Ο. 10. 80. ἀρχὰ 

λόγων --- καὶ πιστὸν ὅρκιον Ο. 1]. 0. 
᾿Ολυμπίᾳ στεφανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ 
Πυθῶνος ᾿Ισϑμοῖ τε Ο. 12. 18. κασίγνηταί 

τε -- Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰρήνα Ο. 18. 7. 

Σίσυφον --- καὶ τὰν --- Μήδειαν Ο. 18. 68. 
ναὶ --- καὶ προπόλοις Ο. 18. δ4. παρ᾽ ὄρκον 

καὶ παρὰ ἐλπίδα Ο. 18. 88. αἰδῶ δίδοι 

καὶ τύχαν Ο. 18. 11δ. ᾿Απόλλωνος καὶ --- 
Μοισᾶν Ρ. 1. 1. κορυφαῖς καὶ πέδῳ Ρ. 1. 

28. ὄλβον --- καὶ κτεάνων δόσιν Ρ. 1. 46. 

ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν Ῥ. 1. θ8. κύριε 

πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων ἀγνιᾶν καὶ 
στρατοῦ Ρ. 3. 88. ἐν ὄρει --- καὶ ἐν ἕπτα- 

πύλοις --- Θήβαις Ρ. 8. 90. Νέστορα καὶ 
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Λύκιον Σαρπηδόν᾽ Ῥ. 8. 112. ἀπὸ δ’ 
αὑτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω καὶ τὸ πάγχρυ- 
σον νάκος κριοῦ Ρ. 4. 68. ““᾿Ιφιμεδείας 
παῖδας, ᾽ῶτον καὶ σέ᾽᾿ Ρ. 4. 89. “πὰρ 
Χαρικλοῦς καὶ Φιλύρας᾽ Ῥ- 4. 108. 

“λαγέτᾳ Αἰόλῳ καὶ παισὶ" Ῥ. 4. 108, 
Αδματος --- καὶ Μέλαμπος Ρ. 4. 126. 

ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι Ρ. 4. 190. ἀγέλα 

ταύρων ὑπᾶρχεν καὶ νεόκτιστον --- θέναρ 
Ρ. 4. 206. ἄροτρον --- καὶ βόας Ρ. 4. 228. 

Κυράνα καὶ τὸ κλεεννότατον μέγαρον 
Βάττου Ρ. 4. 280. πεδίον -- καὶ πα- 
τρωίΐίαν πόλιν Ῥ. ὅ. δ8. ἄνδρεσσι καὶ 

γνναιξὶ Ρ. ὅ. θ4. νικαφόροις ἐν ἀέθλοις --- 
καὶ θοαῖς --- ἐν μάχαις Ρ. 8. 26. γείτων --- 
καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν Ρ. 8. 868. λαμπρὸν 

φέγγος ---- καὶ μείλιχος αἰών Ῥ. 8. 97. 

“θυμὸν γυναικὸς καὶ μεγάλαν δύνασιν᾽᾽ 
Ῥ, 9. 80. “τέλος οἶσθα καὶ πάσας κελεύ- 

θους΄" Ῥ. 9. 45. “ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς" 

Ρ. 9. 47. “ὥραισι καὶ Γαίᾳ᾽' Ῥ. 9. 60. 
“νέκταρ --- καὶ ἀμβροσίαν'᾽ Ῥ. 9. 68. 

“Ζῆνα καὶ ἁγνὸν ᾿Απόλλων᾽ ---- ᾿Αγρέα 
καὶ Νόμιον᾽ Ῥ. 9. θ4--δ. οἱ καὶ Ζηνὶ 

Ῥ. 9. 84. νιν --- καὶ ᾿Ιφικλέα Ρ. 9. 88. 
δίκον φύλλ᾽ ἔπι καὶ στεφάνους Ῥ. 9. 124. 
πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ Ῥ. 10. 42. 

χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων Ῥ. 12. 8. οἱ 

φράζε καὶ παντὶ στρατῷ Ν. 1. 61. ᾿Ιά- 

σον᾽ -- καὶ ἔπειτεν ᾿Ασκλαπιόν Ν. 8. δ4. 
τάνδε νᾶσον --- καὶ σεμνὸν --- Θεάριον 

Ν. 8. 09. δῶρα καὶ κράτος Ν. 4. θ8. ἐκ δὲ 

Κρόνον καὶ Ζηνὸς ἧρωας αἰχματὰς φυτευ- 

θέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν ὝΠΡΊΓΟΥ Ν. 6.7. 
υἱοὶ καὶ βία Φώκον Ν. δ. 12. ἀοιδαὶ καὶ 

λόγοι Ν. 6. 80. ἀὐνινα καὶ σθένος (ν. 

Ῥόσγηβο, 58}, 26) Ν. 7. 78. χειρὶ καὶ 

βουλαῖς Ν. 8. 8. Δείνιος δισσῶν σταδίων 

καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμα Ν. 8. 
16. ματέρι καὶ διδύμοις παίδεσσιν Ν. 9. 4. 

φεῦγε γὰρ ᾿Αμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ 
δεινὰν στάσιν Ν. 9. 18. χερσὶ καὶ ψυχᾷ 
Ν. 9. 839. Κάστορος --- καὶ κασιγνήτου 

Πολυδεύκεος Ν. 10. δ0. 'Ἑρμᾷ καὶ σὺν 

Ἥρακλεῖ Ν. 10. δ8. Ζηνὸς ὑψίστου 
κασιγνήτα καὶ ὁμοθρόνου Ἥρας Ν. 11. 2. 

λύρα --- καὶ ἀοιδά Ν. 11. 7. πάλᾳ καὶ 



καί 

μεγαυχεῖ παγκρατίῳ Ν. 11. 21. ἐν Πυ- 
θῶνι --- καὶ ᾽Ολυμπίᾳ Ν. 11. 28. παρὰ 
Κασταλίᾳ καὶ παρ᾽ εὐδένδρῳ --- ὄχθῳ 

Κρόνου Ν. 21. 28. πολιατᾶν καὶ ξένων 1. 

1. 81. ᾿᾽Ογχηστὸν --- καὶ γέφυραν 1. 4. 20. 

χρυσέων οἴκων ἄναξ καὶ γαμβρὸς Ἥρας 
Ι. 4. θ0. δαῖτα --- καὶ νεόδματα στεφανώ- 

ματα βωμῶν Ι. 4. 62. νᾶες ἐν πόντῳ καὶ 

(ὑφ᾽ γᾶρμασιν ἵπποι 1. ὅδ. ὅ. ἑσπόμενοι 
Ἢ ρακλῆι πρότερον καὶ σὺν ᾿Ατρείδαις 
1. δ. 88, “Ἕκτορα --- καὶ στράταρχον --- 

Μέμνονα 1. ὅ. 40. Αἴαντος Τελαμωνιάδα 
καὶ πατρός 1. 6. 27. Μερόπων ἔθνεα καὶ 

τὸν βουβόταν --- ᾿Αλκνονῆ 1. 6. 82. “χθόνα 

-- καὶ στρατὸν ἀθρόον᾽᾿ Πα. 4. 42. “ἐμὰν μα- 

τἐραλιπόντες καὶ ὅλον οἴκον᾽᾿ Πα. 4. 4δ. στε- 
φάνων καὶ θαλιᾶν Πα. 6. 14. νέφεσσι δ᾽ ἐν 
χρυσέοις ᾿Ολύμποιο καὶ κορυφαῖσινίζων Πα. 

0. 938. νανπρύτανιν δαίμονα καὶ τὰν θεμίξε- 

νον ἀρετάν Πα. 6. 131. ᾿Αφαίστου παλάμαις 

καὶ ᾿Αθάϊνας] Πα. 8. 006. Κάδμου στρατὸν 

καὶ Ζεάθου πόλιν (Π: ἂν ρῥτο καὶ ςοηΐὶ. 

ἍΜ]. πιοῖγ. εσ.) Πα. 9. 44. φυγόντα νιν καὶ 
μέλαν ἕρκος ἅλμας[ Δ. 1. 10. ἐπ΄ Αἰολάδᾳ 

καὶ γένει (6 .Η: τε καὶ Π.) Παρθ. 1. 18. 

ὦ Πάν, ᾿Αρκαδίας μεδέων καὶ σεμνῶν 

ἀδύτων φύλαξ ἐγ. 95. 2. θυμὸν «--- καὶ 
φωνὰν ἐγ. 124. βασιλῆες ἀγανοὶ καὶ -“--- 

ἄνδρες τ. 138. 4. Ἰἀοιδ[ὰν κ]αὶ ἁρμονίαν 

ἦτ. 1400. 2. θεῶν καὶ κατ’ ἀνθρώπων 

ἀγυιάς τ. 194, 6, τιμαὶ καὶ στέφανοι 
τ. 221, 2. Ζηνὸς υἱοὶ καὶ κλυτοπώλον 

Ποσειδάωνος τ. 243. Ῥ. ἴνο δἀά)β. 

ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι βεβρεγ- 

μένος Ο. 6. δδ. πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώ- 
ποῖσιὶ καὶ εὔφρονα μήλοις Ο. 7. 08. ἀγαθοὶ 

δὲ καὶ σοφοὶ Ο. 9. 28. ὡραῖος ἐὼν καὶ 
καλὸς Ο. 9. 94. [ἀκρόσοφον δὲ καὶ αἰχμα- 
τὰν (ν. 1. τε καὶ) Ο. 11. 19] κλντὰν καὶ --- 
ὀνυμαστάν Ρ. 1. 38. πολυμήλου καὶ 

πολυκαρποτάτας --- χθονὸς Ρ, 3. 7. 

εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς Ῥ. 10. 32. γέρας 

τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν Ν. 7. 101. 

ἄνιππός εἶμι καὶ βουνομίας ἀδαέστερος 

Πα. 4. 27. 65Ρ., ἔννο πυστλογα!β, πρώτοις -- 

καὶ τερτάτοις Ο. 8. 46. ἑβδόμᾳ καὶ σὺν 

δεκάτᾳ γενεᾷ Ρ. 4. 10. τεσσαράκοντα καὶ 

δῦ καί 

ὀκτὼ παρθένοισι Ῥ. 9. 118. τρεῖς καὶ δέκ᾽ 

ἄνδρας ἐγ. 18Ὁ. ς. ὄνο ρᾶσιϊοί ρ]ς8. 

ἐξαρκέων κτεάτεσσι καὶ εὐλογίαν προστι- 
θείς Ο. δ. 34. ἀποπέμπων --- καὶ -- 

ἐποψόμενος Ο. 8. δῶ. δεξάμενον --- καὶ --- 

δαίσαντα Ν. 1. 11. θνατὰ μεμνάσθω 

περιστέλλων μέλη καὶ --- γᾶν ἐπιεσσό- 

μενος Ν. 11. 10. οἵ. Ο. 6. 20. α. 

ἔνο ἱπῆπίνοΒ. “᾿μοναρχεῖν καὶ βα- 
σιλευέμεν᾽" Ῥ. 4. 160. “'χέρα οἵ προσενεγ- 
κεῖν ἦρα καὶ ἐκ λεχέων κεῖραι μελιαδέα 
ποίαν; Ρ. 9.87. ἐπαινεῖσθαι χρεών, καὶ --- 
μελιζέμεν Ν. 11. 18. κελαδῆσαι καὶ “--- 

προσειπεῖν 1. 1. δὅ. 5. ἴννο Ῥσοπουῃ8. 

“ἐμὲ -- καὶ σὲξ᾽ Ῥ. 4. 141. ὄλβος ἔμπαν τὰ 
καὶ τὰ νέμων Ρ. δ. δδὅ. εὐδαιμονίαν τὰ καὶ 

τὰ φέρεσθαι Ρ. 7. 21. ξ. Ὅνο δάνογθβ. 
πολὺ καὶ πολλᾷ Ο. 8. 238. 
3. ἰπ δηυπιογαοη. ἃ, Α καὶ Β καὶ ( 

(καί...) ξΖάνϑον ἤπειγεν καὶ ᾿Αμαζόνας 

εὐίππους καὶ ἐς Ἴστρον ἐλαύνων Ο. 8. 47. 

νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμότεραν γλῶσσαν 

καὶ ἐπίκρυφον οἶμον Ο. 8. 69. πατρὸς 
ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον 

Ο. 18. 03. γυναικεῖον στρατὸν καὶ Χίμαι- 

ραν --- καὶ Σολύμους ἔπεφνεν Ο. 18. 90. 
Τροίαν κραταιὸς Τελαμὼν πόρθησε καὶ 

Μέροπας καὶ τὸν μέγαν --- ᾿Αλκυονῆ 
Ν. 4. 868---Ἴ. χαλκὸν --- ὃν τε Κλείτωρ καὶ 

Τεγέα καὶ ᾿Αχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες καὶ 

Λύκαιον πὰρ Διὸς θῆκε δρόμῳ Ν. 10. 47---8. 
ἐξικέσθαν καὶ μέγα ἔργον ἐμήσαντ᾽ ὠκέως 

καὶ πάθον Ν. 10. θ4. ἐπῆεν --- καὶ --- ἕστα 
καὶ μυχοὺς διζάσατο ἔτ. 5618. 8. τὸ δ᾽ 

οἴκοθεν ἄστυ καί! --- 1 καὶ συγγένει᾽ Πα. 

4. 82---8. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ 

ἀοίδιμοι --- ᾿Αθᾶναι ἐγ. 76. 1. φοινικο- 

ρόδοις δ᾽ ἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν 
καὶ {λιβάνῳ σκιαρὰντ καὶ χρυσοκάρποισιν 
βέβριθε (δενδρέοις) καὶ τοὶ μὲν Θρ. 7. 
8-ῤοος.ς ἔνθα βουλαὶ γερόντων καὶ νέων 
ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί, καὶ χοροὶ καὶ 

Μοῖσα καὶ ᾿Αγλαία ἔτ. 199. Ὁ. Α καὶ 
Β Ὁ τε (καί...) Λύκιε καὶ Δάλοι᾽ 

ἀνάσσων, Φοῖβε, Παρνασσοῦ τε κράναν 

Κασταλίαν φιλέων Ῥ. 1. 839. καὶ σοφοὶ καὶ 

χερσὶ βιαταὶ περίγλωσσοί τ᾽ ἔφυν Ρ. 1. 42. 



καί 

᾿Ιόλαον --- καὶ Κάστορος βίαν, σέ τε, 

ἄναξ Πολύδευκες Ρ. 11. 01. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ 
μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ ᾿Αρκεσίλαν καὶ τὸ 

θαητὸν δέμας ἀτρεμίαν τε σύγγονον 
Ν. 11. 12. τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον 

καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσοῦ 1. 1. 18. 
πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν 
Αἰακῷ Πηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ’ 

"᾿Αχιλλεῖ Ρ. 8. 99---100. 
4. καί --- καί, δοίᾷ --- πὰ καὶ ποτ᾽ 
ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων Ο. 7. 90. καὶ 
ἀγάνορος ἵππου θᾶσσον καὶ ναὸς ὑποτττέ- 

ρον Ο. 9. 23. καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς Ρ. 1. 
94. “ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ 

θρόνος" Ῥ. 4. 162, κόρον δ᾽ ἔχει καὶ μέλι 
καὶ τὰ τέρπν᾽ ἄνθε᾽ ᾿Αφροδίσια Ν. 7. 68. 

καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων --- 
καὶ τὰν ἁλιερκέα ᾿Ισθμοῦ δειράδ᾽ 1. 1. 7. 
καὶ πάγκαρπον ἐπὶ χθόνα καὶ διὰ πόντον 
βέβακεν ἐργμάτων ἀκτὶς 1. 1. 41. μυρίαι 
δ᾽ ἔργων καλῶν τέτμανθ᾽ -“--- κέλευθοι καὶ 

πέραν Νείλοιο παγᾶν καὶ δι᾽ ὝὙπερβο- 
ρέους 1. 6. 88. εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἔρωτι 
χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν ἐς. 127. 1. 11 

ἱγσερυατ ςοοταϊπαιίοη, καὶ τὰν παρ᾽ 

ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν κτίσιν 

Ο. 18. 88. καὶ τὸν ᾿Ισθμοῖ καὶ Νεμέᾳ 
στέφανον (5Ξς. ἐκράτησε) Ν. 10. 26. ἱπ 

ςοτηραγίβοη, πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν 
βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός Ρ. 10. 07. 
5. ν᾿ ἰπεοηβγίηρ ἴοσοα. οὔτε δύσ- 

ρῖς ἐὼν οὔτ᾽ ὧν φιλόνικος ἄγαν, καὶ 
μέγαν ὅρκον ὀμόσσαις, τοῦτό γέ οἱ 

μαρτυρήσω Ο. θ. 20. τέκεν γόνον ὑπερ- 
φίαλον μόνα καὶ μόνον Ρ. 2. 48. “τοῦτον 

ἄεθλον ἑκὼν τέλεσον- καί τοῖ μοναρχεῖν 
καὶ βασιλενέμεν ὄμνυμι προήσειν᾽᾽ οοη- 

ἀϊείοηδὶ ρασγαϊαχίβ Ῥ, 4. 168. 

6. ν. Ἑ ἱπίτα ἴοσ Ἵχχ. οἱ καὶ ἱγγορυαῦν 

Ῥ᾽δοοά. 

Β. οορυϊαῦνςε, ςοτπηθησὰ τὐἱῖῃ τε, τυ ποτς 

τε 8 ϑυροσπυοι, 

1. ΠΙσας τε καὶ Φερενίκου χάρις Ο. 1. 18. 

τρεῖς τε καὶ δέκ᾽ ἄνδρας Ο. 1. 79. ἐν δίκᾳ τε 
καὶ παρὰ δίκαν Ο. 2. 16. εὐθυμιᾶν τε μέτα 

καὶ πόνων Ο. 2. 84. πλοῦτόν τε καὶ χάριν 

ἄγων Ο. 2. 10. τῶν τε καὶ τῶν καιρὸν 
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Ο. ὃ. 68. Πηλεύς τε καὶ Κάδμος Ο. 2. 78. 

ἀνδρῶν τ᾽ ἀρετᾶς πέρι καὶ ---- διφρηλασίας 

Ο. 8. 87. αὐτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους 

Ο. θ. 14. Συρακοσσᾶν τε καὶ ᾿Ορτνγίας 

Ο. 6. 98. Ζεύς τε καὶ ἀθάνατοι Ο. 7. δ6δ. 

μήλων τὲ κνισάεσσα πομπὰ καὶ κρίσις 

Ο. 7. 80. αὐτούς τ’ ἀέξοι καὶ πόλιν Ο. 8. 

88. μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι Ο. 9. θὅ. τά (τε) 

τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέα (βϑὰὺρρ. Ηοτταδηπ, 

πιοῖ. στ. : οτ. οοὐά,, 568τ.) Ο. 14. ὅ. γᾶν 

τε καὶ πόντον κατ᾽ ἀμαιμάκετον Ρ. 1. 14. 

κτεάτεσσί τε καὶ περὶ τιμᾷ Ῥ. 2. δ9. 
“παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶν" 
Ρ. 4. 18. “Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ --- Σαλμω- 

νεῖ" Ῥ. 4. 142. ἀνέρες --- ἔκ τε Πύλον καὶ 
ἀπ᾽ ἄκρας Ταινάρου Ρ. 4. 174. θεός τέ οἵ 

τὸ νῦν τε πρόφρων τελεῖ δύνασιν καὶ τὸ 

λοιπὸν Ρ. ὃ. 117. βουλᾶν τε καὶ πολέμων 

Ρ. 8. 8. ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς Ῥ. 8. 6. 

λύρᾳ τε καὶ φθέγματι μαλθακῷ Ρ. 8. 31. 
πολλάν τε καὶ ἡσύχιον --- εἰρήναν Ρ. 9. 22. 

“ἕν τε θεοῖς --- κἀνθρώποις᾽᾽ Ῥ. 9. 40. 

τόλμᾳ τε καὶ σθένει Ρ. 10. 24. εὐφροσύνα 
τε καὶ δόξ᾽ ἐπιφλέγει Ρ. 11. 48. τῶν τε 

καὶ τῶν χρήσιες Ν. 1. 80. εὖ τε παθεῖν καὶ 
ἀκοῦσαι Ν. 1. 82. λῆμά τε καὶ δύναμιν 

Ν. 1. 07. "Αρτεμίς τε καὶ θρασεῖ᾽ ᾿Αθάνα 

Ν. 8, δ0. Κλεωναίου τ’ ἀπ᾽ ἀγῶνος -“--- καὶ 

λιπαρῶν εὐωνύμων ἀπ᾽ ᾿Αθανᾶν Ν. 4. 18. 
Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ Ν. 4. 4θ. εὔανδρόν 
τε καὶ ναυσικλυτὰν Ν. ὅδ. 9. ἐπί τε χθόνα 
καὶ διὰ θαλάσσας Ν. 6. 48. σέ τ᾽ --- καὶ 

Πολυτιμίδαν Ν. 6. 62. χειρῶν τε καὶ 

Ισχύος ἀνίοχον Ν. 6. 66. φίλιπποί τ’ 
αὐτόθι καὶ κτεάνων ψυχὰς ἔχοντες κρέσ- 

σονας ἄνδρες Ν. 9. 82. γνώτ᾽ ἀείδω θεῷ τε 

καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται Ν. 10. 81. Χαρίτεσσί 
τε καὶ σὺν Τυνδαρίδαις Ν'. 10. 38. Κορίνθου 
τ᾽ ἐν μυχοῖς, καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν 
τετράκις (ἴου. 3050.) Ν. 10. 42, θάνατόν 

τε φυγὼν καὶ γῆρας ἀπεχθόμενον Ν. 10. 

88. ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ παρ᾽ 
Εὐρώτᾳ πέλας 1. 1. 29. κτεάνων θ᾽ ἅμα 

λειφθεὶς καὶ φίλων 1. ἃ. 11. τῶν τε γὰρ καὶ 
τῶν διδοῖ 1. 4. 61. γαίας τε πάσας καὶ 

βαϑύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ 
Ι. 4. δδ. Ζεὺς τά τε καὶ τὰ νέμει 1.8. δῶ. 



καί 

δαπάνᾳ τε χαρεὶς καὶ πόνῳ 1. . 10. 
ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μάτρως 1. θ. 62. 

Ὗλλον τε καὶ Αἰγιμιοῦ 1. 9. 3, ὁ δ᾽ ἐθέλων 

τε καὶ δυνάμενος ἔτ. ἃ. 1. γᾶν τε καὶ --- 

θάλασσαν ἔτ. ὅ1. 2. γαῖαν ἀμπελόεσσάν 

τε καὶ εὔκαρπον Πα. 2. 26. τὸ δ᾽ εὐβουλίᾳ 

τε καὶ αἰδοῖ ἐγκείμενον Πα. 2. δ]. Χαρί- 
τεσσίν τε καὶ ᾿Αφροδίτᾳ Πα. 6. 4. ὁ πάντα 

τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων Πα. 6. 182. 
μαντευμάτων τε θεσπεσίων δοτῆρα καὶ 
τελεσσιε[ττῇ] θεοῦ ἄδυτον Πα. 7. 2. σέ τε 

καὶ ῥαδί Πα. 7. ἁ. 2. τά τ’ ἐόντα τε καί! --- ἢ 

πρόσθεν γεγενημένα Πα. 8. 88. ἔθηκας 
ἀμάχανον ἰσχύν τ᾽ ἀνδράσι καὶ σοφίας 

ὁδόν (ΒΙα55: πτανὸν ἀνδράσι οοἀὰ. 
Ῥίοη. ἢ41].) Πα. 9. 4. '᾿Ελείθυιά τε καὶ 

Λάχεσις Πα. 12. 17. τὴ]ριπόδεσσί τε καὶ 
θυσίαις ἔτ. 69. 11. πρὶν μὲν ἕρπε σχοινο- 

τένειά τ᾽ ἀοιδὰ διθυράμβων καὶ τὸ σὰν 

κίβδηλον Δ. ὦ. 2. βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ 

θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν ἔτ. 894. 2. Πειθώ τ’ 

ἕναιεν καὶ Χάρις ἐστ. 128. 14. ᾿Απόλλωνί τε 
καὶ (τ. 140}. 10. γραί τε καὶ υ[ ἔτ. 216. 9. 

τόλμα τέ μιν ζαμενὴς καὶ σύνεσις ἔτ. 281. 

τ ραβίβεά, δοίδ --- απά, ξένον μή τιν᾽ 

ἀμφότερα καλῶν τε ἴδριν ἅμα! καὶ 
δύναμιν κυριώτερον (ἀλλὰ ςοπὶ. Ἡεττπδη}) 

Ο. 1. 104. ἀμφότερον μάντιν τ᾽ ἀγαθὸν καὶ 

δουρὶ μάρνασθαι Ο. 6. 17. ἀμφότερον 
δαπάναις τε καὶ πόνοις 1. 1. 42. οπος 

Ἰοϊπὶπα (ἰηϊῖα νογῦ8, ἕν τ᾽ ἀέθλοισι θίγον 

πλείστων ἀγώνων, καὶ τριπόδεσσιν ἐκόσ- 
μησαν δόμον Ι. 1. 19---20. ἱττορυατν 

οοοταϊηδίςεᾷ, ἄγοντι δέ με --- νῖκαι ---, ὦ 

Μεγάκλεες, ὑμαί τε καὶ προγόνων Ρ. 7. 
18. συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἦν τό τε 

Πεισάνδρου πάλαι αἷμ᾽ ἀπὸ Σπάρτας --- 
καὶ παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ῥοᾶν κεκραμένον ἐκ 
Μελανίπποιο μάτρωος Ν. 11. 88--θ. 

οἷά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς καὶ 

λιθίνοις ὁπότ᾽ ἐν δίσκοις ἷεν 1. 1. 24---ὅ. 

ζώων τ᾽ ἀπὸ καὶ θάνων Ι. 7. 80. Κλεάν- 

δρῷ τις --- ἀνεγειρέτω κῶμον, ᾿Ισθμιάδος 

τε νίκας ἄποινα, καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι 
κράτος ἐξεῦρε 1. 8. 4, [ἀνατεί τε] καὶ 

ἀπριάτας ἔλασεν (Η. 1. Μοῖίς: ἀναιρεῖται 

καὶ οοὐά. Ατὴφε 8 ςοπέτα τιϑῖσ.) ἐσ. 169. 

8ι)οίοσ, Ρίη δι. οχίοος 

251 καί 

8. ἐχροδᾶνε { ἀρροβὶ ἔοπαδι, ἐγγνάσομαι 
ὕμμιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατὸν 

μήδ᾽ ἀπείρατον καλῶν ἀκρόσοφόν τε καὶ 
αἰχματὰν ἀφίξεσθαι (δὲ καὶ ν. 1.) Ο. 11. 19. 

Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ 

ἀθανάτων ἔτ. 169. 2. οἱ. Ρ. 9. 48. 

2. ἴπ οππαπιοσαϊζοη. ἃ. Α τε καὶ ΒΟ τε 

φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν 

αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν Ο. 8. 8. “μῆλά τε 

γάρ τοι ἐγὼ καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας 
ἀφίημ᾽ ἀγρούς τε πάντας" Ρ. 4. 148. ἐν 
᾽Ολυμπίοισίε τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς 
ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις Ρ. 9. 

101---ῶὦ. ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελιν- 

ναῖον ἀπύει ᾿Αλεύα τε παῖδες Ρ. 10. 4. 

ἀλαλὰν Λνκίων τε προσμένοι καὶ Φρυγῶν 
Δαρδάνων τε Ν. 8. 60---Ἰ. τό μοι θέμεν 
Κρονίδᾳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ Τιμασάρχον τε 

πάλᾳ ὕμνον προκώμιον εἴη Ν. 4. 9. 

Οὐλυμπίᾳ τε καὶ ᾿Ισθμοῖ Νεμέᾳ τε Ν. 4. 78. 

κεῖνοι γάρ τ’ ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι πόνων 

τ᾽ ἄπειροι τ. 1183. Ό. Α τε καὶ Β καὶς 

(καὶ .. .) "ὅσσα τε χθὼν ἠρινὰ φύλλ᾽ 

ἀναπέμπει, χὠπόσαι --- ψάμαθοι «-- 
κλονέονται χὥῶ τι μέλλει, χὠπόθεν ἔσσεται, 

εὖ καθορᾷς Ῥ. 9. 46. ἐν ξυνῷ κεν εἴη 
συμπόταισιν τε γλυκερὸν καὶ Διωνύσοιο 

καρπῷ καὶ κυλίκεσσιν ᾿Αθαναίαισι κέντρον 
ἐσ. 124, 8. ἄστρα τε καὶ ποταμοὶ καὶ 

κύματα πόντου ἔτ. 186. ς. μέν --- τε 
καί, ν. μέν --- τε Ο. 4. 14. 

Ὁ. ἐπιρῃδς, ποη-οορυϊδᾶναο, ν. αἰ5ο Ὁ. 1. 
ἱπέγα. 

1. καί πιεδῆβ8 ευέῃ. καὶ ἄπιστον 

ἐμήσατο πιστὸν ἔμμεναι Ο. 1. 81. ἴδε καὶ 
κείναν χθόνα Ο. 8. 81. [θαμὰ καὶ (θαμάκι 

ν. 1) 0. 4. 271) ἠὺ δ᾽ ἔχοντες σοφοὶ καὶ 
πολίταις ἔδοξαν ἔμμεν Ο. δ. 16. ὄφρα -- 
ἵκωμαι --- πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος Ο. 6. 20. 

αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ παρέπλαγξαν καὶ 

σοφόν Ο. 7. 81. τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων 
καὶ τάνδ᾽ ἁλιερκέα χώραν παντοδαποῖσιν 
ὑπέστασε ξένοις Ο. 8. 28. τράπε δὲ Κύκνεια 

μάχα καὶ ὑπέρβιον Ἡρακλέα Ο. 10. 16. 
δάμασε καὶ κείνους. (Βοςοκῆ: κἀκείνους 

ςοὐά.) Ο. 10. 80. ἦτοι καὶ τεά κεν --- 

ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν Ο. 

17 



καί 

12. 18. ἦτοι καὶ ὁ καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε 
Βελλεροφόντας Ο. 18. 84. σὺν δὲ κείνῳ καί 

ποτ᾽ ᾿Αμαζονίδων --- βάλλων γυναικεῖον 

στρατὸν Ο. 18. 87. σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ μιν 

φίλον καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν 
Ρ. 1. δ2. εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει 

Ρ. 1. 87. ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται 
Ρ, 8. δέ. ἔτραπεν καὶ κεῖνον (Βοεςκὶ: 

κἀκεῖνον οσοὐὰ.) Ῥ. 8. δδ. ἐπὶ καὶ θανάτῳ 
Ρ. 4. 180. καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ 

ψᾶφον Ρ, 4. 26δ. ῥάδιον μὲν γὰρ πόλιν 
δεῖσαι καὶ ἀφανροτέροις Ρ. 4. 2712. αὔξεται 
καὶ Μοῖσα δι᾽ ἀγγελίας ὀρθᾶς Ρ. 4. 279. 

κεῖνόν γε καὶ βαρύκομποι λέοντες περὶ 

δείματι φύγον Ῥ. ὅ. δ7. κεῖνος αἰνεῖν καὶ 
τὸν ἐχθρὸν --- ἔννεπεν Ῥ. 9. 90. ἔτι καὶ 

μᾶλλον Ρ. 10. 57. ἔμπα καΐπερ ἔχει βαθεῖα 

ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν᾽ ἐπιβου- 
λίᾳ (Ο(μείβε: καίπερ οοὐά.) Ν. 4. 30. 

κεῖνος καὶ Τελαμῶνος δάψεν υἱὸν Ν. 8. 28. 

ἐπαοιδαῖς δ᾽ ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον 

θῆκεν νἴιοτς καί επιρπαβίζεβ κάματον 

Ν, 8. 850. ἣν γε μὰν ἐπικώμιος ὕμνος δὴ 

πάλαι, καὶ πρὶν γενέσθαι τὰν ᾿Αδράστον 

τάν τε Καδμείων ἔριν Ν. 8. δ]. ἐν γὰρ 
δαϊιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες 

θεῶν Ν. 9. 27. καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος 

ἄγει μοῖρα Ν. 11. 43. τὸ τεόν, χρύσασπι 
Θήβα, πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον 

θήσομαι 1. 1. 2. ἔστιν δ᾽ ἀφάνεια τύχας καὶ 

μαρναμένων Ι. 4. 81. ἰατὰ δ᾽ ἐστὶ βροτοῖς 

σύν γ᾽ ἐλευθερίᾳ καὶ τά 1. 8. 1δ. ἐσλόν γε 

φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν 
1. 8. 60. ἧτοι καὶ ἐγὼ σκόπελον ναίων 
Πα. 4. 21. εἰ καί τι Διωνύσου ἄρουρα 

φέρει ---, ἄνιπποός εἶμι ἐποιρὰ Πα. 4. 28. 
2. νηοῖα καί πιοᾶῃβ8 αἷδο. ἐν καὶ 

θαλάσσᾳ Ο. 2. 28. Μοῖρ᾽ --- θεόρτῳ σὺν 
ὄλβῳ ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει Ο. 2. 87. ἐπὶ 

μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος 

Ο. 7. 45. ᾿Ερατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν 

ἔχει θαλίας καὶ πόλις Ο. 7. 91. ἐοικότα γὰρ 

καὶ τελευτᾷ φερτέρου νόστον τυχεῖν (ν. ]. 

ἐν καὶ: κἀν ΜοΞο}.) Ῥ. 1. 88. Μοῖσα, καὶ 

πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι πίθεό μοι Ρ. 1. 

δ8. ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ᾽ Ῥ. 3. 86. ὅθεν 
φαμὶ καὶ σὲ τὰν ἀπείρονα δόξαν εὑρεῖν 

ὁῦ8 καί 

Ρ. 2. 64. σοφοὶ δέ τοι κάλλιον φέροντι καὶ 

τὰν θεόσδοτον δύναμιν Ρ. ὅ. 18. ἔγεντο καὶ 

πρότερον ᾿Αντίλοχος ἢ». 6. 238. ἕν τε καὶ 

πᾶσιν ἐπιχωρίοις Ῥ. 9. 102. ἔθηκε καὶ 
βαϑυλείμων --- ἀγὼν κρατησίποδα Φρι- 
κίαν Ρ. 10. 1δ. ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραι- 

σιν ἐν ἀμέραις Ῥ. 10. 17. ῥέζοντά τι καὶ 

παθεῖν ἔοικεν Ν. 4. 82,, σὺν δὲ τὶν καὶ παῖς 

ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κλιθεὶς εὔδοξος ἀείδεται 
Ν. 7. 7. ἐχθρὰ δ’ ἄρα πάρφασις ἦν καὶ 
πάλαι Ν. 8. 82. “καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν 
τῷδ᾽ ἐπίτειλον, ἄναξ᾽᾽ Ν. 10. 77. ὁ πονή- 

σαις δὲ νόῳ καὶ προμάθειαν φέρει 1. 1. 40. 
ἢ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσωπαμένον 

εὐθυμίαν μείζω φέρει 1. 1. 68. ἔτι καὶ 
Πυθῶθεν 1. 1. θ5. κεῖνον ἅψαι πυρσὸν 
ὕμνων καὶ Μελίσσῳ Ι. 4. 44. ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ 

μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ᾽ 

ἀγαπάζοντι 1. ὅ. δ4. πόρε, Λοξία, τεαῖσιν 
ἁμίλλαισιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον 
Ι. 1. δ1. ἔδοξ᾽ ἦρα καὶ ἀθανάτοις ἐσλόν γε 

φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν 
50. 85 Ὑ}6}} 85 ἴο πίοῃ 1. 8. 69. ἐπεὶ περι- 
κτίονας ἐνίκασε δή ποτε καὶ κεῖνος ἱ. 8. θῦ. 

θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς καὶ χάριν 

ἀοιδᾷ φυτεύει τ. 141. 

3. οὐππρδαῖϊς, ποτε ποίποτ οὐ πῃ ἔνο 

ῬΤΟΝΊΟΩΒ πιοαηΐημ8β 866 Π|5 ΔΡΡΙΙ 80 ]Ο. 

ἃ. στιρῃαπίζίπρ 8ι05., Δ]. καί πού τι 

καὶ βροτῶν φάτις Ο. 1. 28. σέο ἕκατι καὶ 
μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι 

περιώσιον ἄλλων Ι. δ. ὃ, φαντὶ γὰρ ξύν᾽ 

ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας (οἴοτΒ 

ἱπίοτρτ. καὶ 45 ἌἼοορυϊαϊίνο) 1. 8. 47. 

ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ᾽ ἀγοραί 

Ι. 8. 26. ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 16. 9. ὁ δὲ 
κηλεῖται χορευοίσαισι κα[ὶ θηρῶν ἀγέ- 

λαις (ΞῸρΡρΡ. Ἠουδβηηδῃ) Δ. 2. 22. 65ρ. 5308. 

Ῥῖορ., ἦλθε καὶ Γανυμήδης Ο. 1. 44. 

ἀνταγόρευσεν καὶ Πελίας Ρ. 4. 1660. 
ἔγνον ποτὲ καὶ ᾿Ιόλαον Ῥ. 9. 19. λαὸν --- 
θαμὰ δὴ καὶ ᾿Ολυμπιάδων φύλλοις ἐλαιᾶν 

χρυσέοις μιχθέντα Ν. 1. 17. αἰνέω καὶ Πυ- 
θέαν Ι. δ. 89. κὠμαζ᾽ ἔπειτεν ἀδυμελεῖ σὺν 

ὕμνῳ καὶ Στρεψιάδᾳ Ι. 7. 21. οἴδοῦ οχχ. 
πᾶσ ο. α. ἱηέτα. Ὀ. Ρτεοεαίηρ ἀε- 

τηοπδίγαεινς. εἶπεν καὶ τόδε Ῥ. 4. 86. καὶ 



καί 

τόδε συνθέμενος ῥῆμα Ρ. 4. 271. ἐξύφαινε, 

γλυκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, φόρμιγξ, Λυδίᾳ 
σὺν ἁρμονίᾳ μέλος Ν. 4. 44. ς. ἴο]- 

Ἰονΐηξ α. τοϊαΐίνε. ἤΆργει δ᾽ ὅσσα 
καὶ ἐν Θήβαις Ο. 18. 107. θεός, ὃ καὶ 

πτερόεντ᾽ αἰετὸν κίχε Ρ. 2. 80. οἷα καὶ 

πολλοὶ πάθον Ρ. 8. 20. οἵτε καὶ Ρ. 8. 89. 

ἔνθα καὶ Ρ. 4. 208. ὃ καὶ Ρ. 8. 08. [τῷ καὶ 
(ςοἀά.: καὶ ἀε!. Ῥαιυνν.) Ρ. δ. 69] ἀλλ᾽ 

ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν᾽ ἀελπτίᾳ 
βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας Ῥ. 12. 81. ὅθεν 

περ καὶ Ὁμηρίδαι Ν. 2. 1. ὃς καὶ 

᾿Ιαολκὸν εἷλε Ν, 8. 84. τᾷ καὶ Δαναοὶ 

πόνησαν Ν. 7. 8θ. οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε 

λέκτρον --- ἀμφεπόλησαν Ν. 8. 06. ὅσπερ 
καὶ Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ Ν. 8. 18. 

πατρίδι --- ἐν ᾧ καὶ τὸν ἀδείμαντον 

᾿Αλκμήνα τέκεν παῖδα 1. 1. 12. ὄν τε καὶ 

κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον 1. 2. 28. ἅ τε κἀν 
γουνοῖς ᾿Αθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν 

(Βοςοκῆ: κεῖν, κὴν οοἀά.} 1. 4. 25. τοὶ καὶ 

σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον Ι. δ. 

8δ. ὃ καὶ δαιμόνεσσι δίκας ἐπείραινε [. 8. 

28. ὃ καὶ Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξε --- 

πεδίον 1. 8. 49. ὃς καὶ τυπεὶς ἀγνῷ πελέκει 

τέκετο ξανθὰν ᾿Αθάναν ἔτ. 84. Ββ. 
ἀοπιοπϑίγαιίνο. τὸ καὶ ἀνδρὶ --- πάρ- 
εστι Συρακοσίῳ Ο. 6. 17. τὸ καὶ κατεφά- 

μιξεν Ο. 6. δ6. τῶ καὶ ἐγὼ καίπερ ἀχνύμε- 

νος θυμόν 1. 8. δ. τὸ καὶ νῦν φέρει λόγον 
1. 8. Ο1. οἰ. 1. 8. 20. ἃ. ΨἸῈ τοτροσαὶ 

δάν. τότε καὶ φαυσίμβροτος δαίμων 
Ὑπεριονίδας Ο. 7. 89. καὶ τότε γνοὺς 

Ῥ. 8. 81. μετὰ καὶ νῦν Ῥ. 4. 64. οἱ. 1. 8. 61. 

καὶ νῦν Ν. δ. 48. [καὶ νῦν (ν. 1. καί νυν) 
Ν. 06. 8.1 ἐνῆκεν καὶ ἔπειτί Παρθ. 2. 61. καὶ 

τότ᾽ ἐγὼ (τ. 1608. 4. ν. αἰδ8ὺ νῦν ε. 
ΘΙΏΡΒΑϑιζίη ργοροβίοη8] Ρῆσαβοβ, ςί. 

ἙΞ ἰηίτγα. ὃς ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν 

κάματον λόγων φερτάτων μναμήι᾽ Ρ. ὅ. 
417. "εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι, 

ἐρέω" Ῥ. 9. δ0. πλεῖστα νικάσαντά σε καὶ 

τελεταῖς ὡρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον Ῥ. 9. 

97. γλυκύ τι δαμωσόμεθα καὶ μετὰ πόνον 
Ι. 8. 8. οἷαν Βρομίου {τελε]τὰν καὶ παρὰ 

σκᾶ[πτ]ον Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις 

ἴσταντι Δ. 2. 7. { Μὰ ἀκροηάσοης 
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ἱπηϊᾶνε Ρμσᾶβα. γλυκεῖα δὲ φρὴν καὶ 

συμπόταισιν ὁμιλεῖν Ρ. 6. 68. πράσσει 
χρέος, αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν 

ἑῶν προγόνων Ρ. 9. 106. ἐγὼ δ᾽ ἀστοῖς 

ἀδὼν καὶ χθονὶ γνῖα καλύψαι (5ς. εὔχομαι) 
Ν, 8. 38. 
4. ἴῃ ΤΟΙ ρα  ΒΟΉ5. ἃ. ὡς εἰ --- καί, 

ὧτε --- Οκαί. φιάλαν ὡς εἴ τις -- 

δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ ---, καὶ ἐγὼ 

νέκταρ χντόν --- ἀνδράσιν πέμπων «--- 
ἱλάσκομαι Ο. 7. 7. ἀλλ᾽ ὧτε παῖς ---, καὶ 

ὅταν Ο. 10. 91. ». οὕτω καί. ἐν δ᾽ 

ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται" 

οὕτω δὲ καὶ πίτνει χαμαί Ρ. 8. 93. καὶ 
θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει Ν. 1]. 42. ς. 

οἷος καί. ἤρατο τῶν ἀπεόντων᾽ οἷα 

καὶ πολλοὶ πάθον Ρ. 8. 20. τῶν ἀρειόνων 

ἐρώτων ---- οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον 
ποιμένες ἀμφεπόλησαν Ν. 8. 6. ἃ. 

ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, καὶ 

κεῖνος ὅσα χάρματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν 

φράσαι δύναιτο; Ο. 23. 99. ὅθεν περ καὶ 

ὋὉμηρίδαι ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ᾽ 
ἀοιδοὶ ἄρχονται, --- καὶ δδ᾽ ἀνὴρ Ν. 2. 8, 

οἵ. Ῥ, 10. 61. 
Ώ. ἰπ ςοπιδϊ πδιῖίοη τὶΐϊ οἴ οΓ ρατς 68. 

1. δὲ καί ἃ. ψοῖς καί ταοϑὴβ εὐ 

φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαί 

Ῥ. 4. 28. κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει 

φρένας Ῥ. 1. 12. βία δὲ καὶ μεγάλαυχον 

ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ Ρ. 8. 16. θανόντων δὲ 
καὶ φίλοι προδόται (Βετρίκ : λόγοι φίλοι 
οοἄά.) ἐγ. 100. Ὁ. πεῖς καί πιθδη8 

αἷξο ἀγλαίζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν 

ἀώτῳ Ο. 1. 14. δαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων 
ἄδολος τελέθει Ο. 7. 68. ἔστι δὲ καί τι 

θανόντεσσιν μέρος Ο. 8. 77. οἱ δ’ ᾿Αρκά- 

δες, οἱ δὲ καὶ Πισᾶται Ο. 9. 08. ἄλλαι δὲ 
δύ᾽ --- χάρμαι, τὰ δὲ καὶ Νεμέας --- κατὰ 

κόλπον Ο. 9. 87. τὰ δὲ καί ποτ᾽ ἐν ἀλκᾷ 
Ο. 18. 66. τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέ- 

σθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι Ρ.1. 

20. μάκαρ δὲ καὶ νῦν Ρ. δ. 30. τὰ δὲ καὶ 

ἀνδράσιν ἐμπρέπει Ρ. 8. 28. χαίρων δὲ καὶ 

αὐτὸς ᾿Αλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω, ῥαίνω 

δὲ καὶ ὕμνῳ 0ἷ8. Ῥ. 8. 8θ---1. πολλοὶ 

ἀριστῆες ---, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων Ῥ. 9. 
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καί 

108. ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς 
αἰών Ν, 8. 14. πρόφρων δὲ καὶ κείνοις 

ἄειδ᾽ ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος 

χορός Ν. ὅ. 32. ἕπομαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων 
μελέταν Ν. 6. δ4. μαστεύει δὲ καὶ τέρψις 

ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόν Ν. 8. 48. ἔστι δὲ 
καὶ κόρος ἀνθρώπων Ν. 10. 30. ἐκράτησε δὲ 

καί ποθ’ “ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι Ν. 10. 

26. τρὶς μὲν ---- τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις 

ἐν ᾿Αδραστείῳ νόμῳ Ν. 10. 28. ἐν ᾿Ισθμῷ --- 
Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν 1. ὅδ. 18. μέτρα μὲν. 

γνώμᾳ διώκων μέτρα δὲ καὶ κατέχων 1. θ. 

11. αἰνέων Μελέαγρον, αἰνέων δὲ καὶ 
“Ἕκτορα ᾿Αμφιάρηόν τε 1. 7. 82. κλεινὸς 
Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλντὸς 
Αἴγινα 1. 9. 1. διαγινώσκομαι μὲν --- γι- 
νώσκομαι δὲ καὶ μοῖσαν παρέχων ἅλις 

Πα. 4. 28. μνάσει δὲ καί τινα Πα. 14. 88. 

τέρπεται δὲ καί τις ἐπ᾽ οἶδμ᾽ ἅλιον ναὶ 

θοᾷ ἰδιαστείβων (τ. 221. 4. Ν. Β. Ὧπάᾶ- 

ΡῬβοτὰ Ο. 9. 68, Ρ. ὃ. 108, Ν. 10. 38, 
Ι. 6. 11,1. 7. 32,1. 9. 1. 

καί ἰβ8 βΈΠΟΓΑΙν εἰαρδαΐς. τῶν νῦν 
δὲ καὶ Θρασύβουλος πατρῴαν μάλιστα 

πρὸς στάθμαν ἔβα (ΞΞ αὖ, τ. Ῥατί., 806 
Ῥ. 6. 44. ἔστι δὲ καὶ διδύμων ἀέθλων 

Μελίσσῳ μοῖρα σπᾷ ἐϊυο ἀγα ἐδ6 υἱοίονίες (δαί 
Μ. δας 1. 8. ϑ. ἐν δ᾽ ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ 

τ᾽ ἕναιεν (ῤγέοϊξενιεπ! νᾶτὶ Οτοηίηβοη) ἔτ. 

128. 13. σοφοὶ δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος 

αἴνησαν περισσῶς ἔτ. 860. ψΠοτο δὲ ἰ5 

βερασγαϊοα ἴσοτῃ καί; εἰ δ᾽ αὐτὸ καὶ θεὸς 

ἀνέχοι Ν. 7. 89. 

2. οογηθἱηεὰ τυ ῬαΓγί0168 οἶπος ρατγίϊο- 

1ς8 ἔμδῃ δέ. ἃ. καί ῥα ν. ῥα. ὍὉ. καί νυν 

νι νυν. 6. καὶ γάρ ν. γάρ. ἀἁ. καὶ μάν 
ν. μάν. ς. καίτοι ν. τοι ἔ. καίπερ ν. 

καίπερ [ᾳ. καί --- τε ἰ8 ποῖ ἃ βεηυΐῃς σοη1- 
ῬίπδΈοι οὗ ΡαγΕ0165, ἐῃ βρὶξθ οἱ ἀρρᾶγοπξ 

εχχ. 1. ἢ. 19. οοπὶ,, 1. 2. 238,1. 4. 26δ--Ῥθ, 
1. 1. 82--0} 
Ἑ. νοβι οι οἵ καί: 1. [ῃς. Ῥοβί οι οἱ εἴὰ- 

ῬΒδΕς καὶ 18 Βοπηεξξτηοβ Ὀοξινοο ΡῬΣΘΡ. 

δηὰ 5ιῦς., οἵ, (. 8. ὁ δαρτα: ἐν καὶ θαυλάσσᾳ 

Ο. 2. 28. ἐπὶ καὶ θανάτῳ Ρ. 4. 186. ἐν 
᾿᾽Ολυμπίοισξί τε καὶ βαθυκόλπον Γᾶς 

ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις Ρ. 9. 
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ς. ψΒογο. 

ἹἙΚάϊκος)] ἃ τίνος ἱπ δίγβίδ. 

καίνυμαι] ετεεῖ, δὲ ἀϊοεηρμ εμεὰ 

καίνυμαι 

102. ἀπὸ καὶ πατρός Πα. 70. 9. εἴ. ἔτ. 

128. 18. ΤΗῊΐβ υβᾶρο 15 ἰγσαρυϊαγὶν ἀρρ οά 
ἴο οορυϊδκεϊνςοε καί: ἐν καὶ τελευτᾷ Ο. 7. 26. 

θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέ- 
ροις (Ττίο!].: ἕν τε, ἕν τε καὶ οοὐά.) Ρ. 10. 

δ8. πέσε δ᾽ (8ς. κῦμ’ ᾿Αἰδα) ἀδόκητον ἐν 
καὶ δοκέοντα Ν. 7. 381. ζῴων τ᾽ ἀπὸ καὶ 

θανών 1. 7. 80. 

2. ἰσγορυϊασ ροβίοη οἱ καί. ἀμ. Ἔχχ. 

ἃ. σορυϊαῖῖνο. ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκ- 
μὰν || καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων 

(καί οοπὶ. Αδὶινασαξ: τε οοὐὰ.: ὁξ. σχ. 
καὶ δεῖν. ςοηὶ. ΝΥ.) Ν, 4. 64. [καὶ ᾿οπὶ. 

ΑΒΙναγάς, τ᾿ οοὐά. Ῥ. 10. 0609.) Ρ. 

ΘΙΏΡΗΔΕΟ. δελφῖνι καὶ τάχος δι’ ἅλμας 
ἴσον κ᾿ εἴποιμι Μελησίαν (ϑοῆτ. α Σ: κεν 

οοὐά.: κ᾿’ αἀά. ΝΝῚ]., οπι. ςοὐά: “᾿πἰςμὲ 

οἷ υτηροβίο!]ῖοβ “ἀπ ἀ᾽ βοπάσγη δυο δ᾽" 

μῆς αἷς Σ δυςὶ νογϑίοποη." ΝΜ11.} Ν. 6. θά. 

Ἑ. ἱἰπ οτγαβίβ. κἀσόφοις Ο. 8. 46. 

κἀγοραὶ Ο. 12. δ. χὠπόταν --- χῶταν 
Ῥ. 2. 87--8. κοῦ Ρ. 4. 151. τε κἀγαθῷ 
Ρ. 8. 100. κἀνθρώποις Ῥ. 9. 40. χὠπό- 
σαι --- χὦ τι - χὠπόθεν Ρ. 9. 46--8. 

καΐπερ (ςουϊ. ΟὨβέ: καίπερ οοὐά.) Ν. 

4. 80. κάν (ΒοεςκΆ: κεῖν, κὴν οοὐά.} 1. 4. 

26. εἰρήσεταί που κάν βραχίστοις (Ηεγπο: 
που κέν, πα κ᾿ ἐν οοἀά.) 1. 6. 59. κεῖ ἔτ. 4. 

κἀγχερριθί Πα. 22. 1. 8. 
6. ἔταξε. καὶ θυόείντα Πα. 8. 8. Ἰκαί 

ποτεί Πα. 6. 78. Ἰσεκαιί Πα. 78. 2. Ἰκαὶ 

χί Πα. 10. 2. Ἰκαὶ χρυσοῖ Πα. 10. 10. καὶ 
ταί Πα. 18 4, 8. 7τε καὶ ἀνίκα ναύλοχοιξ Πα. 

18. 9. Ἰκαί νιν ορειί Πα. 224. 1. Ἰαμα καὶ 

στρατιὰ Δ. 8. 11. ἡτηρκαιεί Δ. 4. ἀ. 8. καὶ 

λιπαρῷ ἐγ. 204. Ἰσκαιλυί ἔτ. 216. οο]. 2. 4. 

τίς ἀρ’ 
ἐσλὸν Τήλεφον τρῶσεν ἑῷ δορὶ Καίκου 
παρ᾽ ὄχθαις; 1. δ. 42. 

Καινεύς] ἀπ ἱπνυϊηοταῦς πετὸ οἱ ΤΒεββαὶυ, 
Τουσε ἱ τὰς Γιρίτμαὶ ἀραΐπϑὶ [Π6 

Οεφηΐδυτθ, ἀηὰ ννὰ8 Ὀοαΐοη ΌὈΥ ἴμοπι ἰηῖο 

πὸ βτουπάὰ. ὁ δὲ χλωραῖς ἐλάταισι 

τυπεὶς οἴχεται Καινεὺς σχίσαις ὀρθῷ ποδὶ 
γᾶν Θρ. 6. 8. 

(Πέλο- 

πα) ἐλέφαντι φαιδίμον ὦμον κεκαδ' μένον 



καίπερ 

Ο. 1. 87. κεϊκαδμενί (Π: Ἰκαδεμενῖ Πβ, ν. 
1. ὃ) Ῥ. Οχυ. 2447 ἰγ. 12, 

καίπερ] (καί ---- περ ἐγ. 194. 4.) οοποςξβὶνα 
ῬΑγεοϊο. ἃ. ς. φαγί. ἀλλά τι προσ- 

φέρομεν ἔμπαν ἣ μέγαν νόον ἦτοι φύσιν 

ἀθανάτοις, καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες 
οὐδὲ μετὰ νύκτας ἄμμες πότμος ἄντιν᾽ 

ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάϑμαν Ν. 6. 0. 

τῶ καὶ ἐγώ, καίπερ ἀχνύμενος θυμόν, 
αἰτέομαι χρυσέαν καλέσαι Μοῖσαν 1. 8. δ. 
καὶ πολυκλείταν περ ἐοῖσαν ὅμως Θήβαν 
ἔτι μᾶλλον ἐπασκήσει ἔτ. 194. 4. Ρατί. 
ΒΌΡΡ., δείπνου δὲ λήγοντος γλυκὺ τρωγά- 

λιον καίπερ πεδ᾽ ἄφθονον βοράν (ΒοοΟΚΆ: 
καὶ περι οοἀὰ.) ἔτ. 124ς. [Ὁ. ς. ἱπά. 
ἔμπα, καίπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα 
μέσσον, ἀντίτειν᾽ ἐπιβουλίᾳ (καϊπερ οοηΐ. 
ΟὨτίϑε) Ν. 4. 80. 

καιρός] (-ὁς, -οὔ, -ῷ, -ὀν.) πιαίηρ, γἱρλέ ἕηιδ 

(,.,.0. 8. ἐς ϑίπῃ τ 4845 [ονγεὶ 8 ἄδη ὕτω- 

βέδηεη ΑὩροιλεβϑοπα, Οσβϑοβταδοῖς, Τακί," 

Ἑτἄπκοὶ, Ὁ ἃ Ρ, δ0916: ν. Βυηάν, 1. 184; 
Βαστεῖξ οὐ Ἑυς., Ηἴρρ., 8386.) ἃ- 

νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος ἱ. 6. [Ὡς Πιαπρ 
Ὅπιηε ἰ5 ἔῃ θεβὲ (Ἐ π|6) ἴο οὔβοσγνε Ο. 18. 

48. ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ 
μέτρον ἔχει Ρ. 4. 286. τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν 

ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς ἐπίστασαι καιρῷ 
σὺν ἀτρεκεῖ ἱ. ἐ. δὲ ΘΧΔΟΕΙ͂Υ ἴδ στρ εἶτα 

Ρ. 8. Ἴ. ὁ δὲ καιρὸς ὁμοίως παντὸς ἔχει κο- 
ρυφάν Ρ. 9. 18. ἀγαπατὰ δὲ καιροῦ μὴ 

πλαναθέντα πρὸς ἔργον ἕκαστον τῶν ἀρεῖ- 
ὀνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν δύνασθαι Ν. 8. 4. 

καιρὸν ἐσ. δ11. Ὁ. μόχϑος ἡσυχίαν φέρει 
καιρῷ καταβαίνων (,,ταϊξ τἰοπείγεν ὙΝΔΕΙ 
εἱηρτείεπα,"" Ἐτἄηκο) Πα. 2. 84. ο. φεπ., 

ορῥονίμηΐέν, ἀμι6 φεαδοΉ, σδαποα ἴοτ, ὁ μὰν 

πλοῦτος --- φέρει τῶν τε καὶ τῶν καιρόν 
Ο. 2. 64. ὧν ἔραται καιρὸν διδούς Ῥ. 1. δ7. 

πολλῶν ἐπέβαν καιρὸν οὐ ψεύδει βαλών 
(καιρόν ἴο Ὀς υηάδετβίοοα ἀπὸ κοινοῦ, 
ν. Καάϊ, Μηδπι., 1900, 1625) Ν. 1. 18. 

Θεαρίων, τὶν δ᾽ ἐοικότα καιρὸν ὄλβου 

δίδωσι Ν. 7. 68. ἰὰ' ῬΏγαβεϑ, κατὰ καιρόν, 
ἐν καιρῷ, οῤῥογίμρεῖν, (χεῖρα) τὰν Νικό- 

μαχος κατὰ καιρὸν νεῖμ᾽ ἁπάσαις ἁνίαις 

Ι. 2. 22. χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων 
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δρέπεσθαι, θυμέ ἐγ. 128. 1. εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ 
ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν ἔτ. 127. 2. 

κατ)]ὰ καιρὸν ὃέτ. 8464. 8. “ἦν διακρῖναι 

ἰδόντ᾽ (οὐ πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος" {τ. 

108. 6. α]1580 παρὰ καιρόν, ἐποῤῥονίμηεῖν, 

ὀρθᾷ διακρίνειν φρενὶ μὴ παρὰ καιρὸν 
δυσπαλές (“Εἰοπέτηαθ,"" Ἐγβᾷη6}) Ο. 

8. 24. τὸ καυχᾶσθαι παρὰ καιρὸν μανίαισιν 
ὑποκρέκει Ο. 9. 838. τί κομπέω παρὰ 

καιρόν; Ρ. 10. 4. Ῥ. -- τὰ καίρια, 
ἐλίηρε ἐξηιοῖν καιρὸν εἰ φθέγξαιο Ρ. 1. 

81. ς. ἔγαψ. ἐν καιρῷ Ρ. Οχγ. 2622. 
ἔτ. 1.1 δὰ γ4τ. 846. 

καίτοι] ν. τοι. 
καίω] (πγεὰ. ἃ Ρ458. καιόμενος, -οἱο; -ἕνα, 

-έναν: ἐπιρί. ἑκαίοντ᾽ : Δοτ. ρ455. καυθείσᾳ.) 
διενη ἃ. ἴζβῆϑ., Ρᾶ85. ὦρσεν πυρὶ 

καιόμενος ἐκ Δαναῶν γόον (ες. ᾿Αχιλλεύς) 

Ῥ. 8. 102. γαίᾳ δὲ κανθείσᾳ πυρὶ καρπὸς 

ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν 

ἀγγέων ἕρκεσιν παμποικίλοις ἐπ εαγίλοη- 

τρᾶγα 7αγς Ν. 10. 8ὅ6.ὙἩ.. Ό. ᾿πίταηϑ., πιεὰ. 

καιομένα δ᾽ αὐτῷ διέφαινε πυρά Ρ. 8. 44. 
καιομένοιο πυρός Ρ. 4. 226. ἅμα δ’ ἑκαίοντ᾽ 

ἐρῆμοι (8... ᾿Αφαρητίδαι, ἸΔ]]εὰ ὉΥ Ζευβ᾽ 

ἐδυπάοσθοϊε: δὲ κέοντ᾽ οοἀά,, οοττ. 

ΒοεοκὮ) Ν. 10. 72. πιοῖ., οὗ ρϑϑβϑίοῃ, 

αὐτὰν ἐν φρασὶ καιομέναν 8.. Μήδειαν 
Ρ. 4. 219. 

κἄκδγορία)] δυΐ! Ιαἷὰ ἐμὲ δὲ χρεὼν 
φεύγειν δάκος ἀδινὸν κακαγοριᾶν Ρ. 3. 
δ8. 

κἄκάἄγορος] “ρῥεακίης 11] οἵ οἰδόνς, οἰαπάδνεν 
ἀκέρδεια λέλογχεν θαμινὰ κακαγόρους 
(Βεγεῖ: -όρος οοἀά.) Ο. 1. 58. 

κακίω ἢ] ριδὴ οἵ Ἰέστι δέ τοι χέκωνΐ 
κακίει κατινός (ἀκύει ν. 1.: δἷο ἰοουβ 68ὲ 

ἃΡ. ἘΠ. Ουά. Ἰαυάδαΐυβ υἱ νοχθυτι κικύω 
ἐχρ ςεῖατ: δὲ τειχέων οοηϊ. ΒΟΘΟΚἊ) τ. 
185. 

κἄκολόγος) τῥεαλὶηρ 11, εἰαπάεγοιις κα- 

κολόγοι δὲ πολῖται Ῥ. 11. 28. 
κἄκοποιός] "παίεβοεη, πη ϑοἑευος πάρ- 

φασις, --- αἰμύλων μύθων ὁμόφοιτος, 

δολοφραδής, κακοποιὸν ὄνειδος Ν. 8. 38. 

κἄκός] (-όν; -ἀν; -ὀν ποτῃ., δοο., -ὥν, -ἀ.) 

ἃ. δ(]., α. ωἱολεάᾶ, εἰαμάεγομδ ὀρφα- 



κἄκότας 0 

νίζι μὲν κακὰν γλῶσσαν φαεννᾶς 

ὁπός Γ. 4. 283. Β. σοωαγάϊγ γ)ὰρ 
ἁρπαζομένων τεθνάμεν [᾿Ξ ᾿χρη)μάτων ἢ 

κακὸν ἔμμεναι (5... κρέσσον, 5ϊπιπι.)} έτ. 

109. 17. Ῥ. ῃ. γΡῖο β8υῦ8., α. 8., 

11, εὐΐ!, ρίαριια ἄμαχον κακὸν ἀμφο- 
τέροις διαβολιᾶν ὑποφάτιες Ρ. 2. 70. ἐς 
κακὸν τρέψαις ἐδαμάσσατό νιν Ῥ. ἃ. 88. 
“μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ 
κακόν᾽᾽" (ν. 1. -άσῃς) Ῥ. 4. 168. οὔτις 

ἑκὼν κακὸν εὕρετο ιυἱελδάησες (τ. 220. 

β. Ρ!., δογγοῖῦς πανυσάμενοι δ᾽ ἀπράκ- 

τῶν κακῶν Ι. 8. 7. ς. ἢ. ΡΙ. ρτὸ δᾶάν. 

τέτρασι δ᾽ ἔμπετες ὑψόθεν σωμάτεσσι 

κακὰ φρονέων "μαἰευοίεη! οὗ ἃ δ γεβίϊος 

Ρ. 8. 82. 
κἄκότας) υἱοίςεἰ με εὐναὶ δὲ παρά- 

τροποιὶ ἐς κακότατ᾽ ἀθρόαν ἔβαλον Ρ. 2. 

86. [[ἀτληκηκόταςτί (ςοὐά. δὲορδοὶ, υπᾶς 

ἀτλάτα κακότας σοπΐ. ΒοςοΟΚἢ) ἐς. 42. 6.] 

κἄχόφρων) παϊευοϊεη! κακόφρονά τ’ 

ἄμφανεν πραπίδων καρπόν ἔτ. 311. 

Κάλᾶις) δὴ Ατφοηδυῖ, βοὴ οἱ Βογεδβ. 
ἕντυνεν βασιλεὺς ἀνέμων Ζήταν Κάλαίν τε 

πατὴρ Βορέας, ἄνδρας πτεροῖσιν νῶτα 

πεφρίκοντας ἄμφω πορφυρέοις Ρ. 4. 182. 
κάλἄμος} (-οἷο, -ῳ, -ον.) γεεά, γεεά-ῥὶρο 

χλιδῶσα δὲ μολπὰ πρὸς κάλαμον ἀντιάξει 
μελέων Ο. 10. 84. ἔνθα μιν εὔφρονες ἴλαι 
σὺν καλάμοιο βοᾷ θεὸν δέκονται Ν. δ. 88. 
ἀγανὸν καλάμῳ συνάγεν θρόον μήδεσί τε 
φρενὸς ἴΠα. 9. 806. πρόσθα μὲν ἴς ᾿Αχελωίον 

τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα Μέλανός 

τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον (ςΐ. Σ Ρ. 12. 444., 
ἐν γὰρ τῷ Κηφισσῷ οἱ αὐλητικοὶ κάλαμοι 

φύονται" εἴρηται δὲ καὶ ἐν παιᾶσιν περὶ 
αὐλητικῆς) τ. 70. 3. 

χἄλέω)] (καλεῖ, -ἐομεν, -ἐοισι(ν), τἔοντι; 

καλέων; καλεῖν: ἱπιρί. ἐκάλει: δοτ. ἐκά- 

λεσ(σ)ε; καλέσαι: πιεά. ἃ: ρ4538. καλέονται, 
καλεῖσθαι: δοτ. καλέσαντο: ρί. κέκληνται; 
κεκ' λημένον.) ἃ. παπιδ, εαἰΐς. ες. ἀμ]. 

ο. 8ἃος. ἃ ἱπί. Ρεπά., ς. ἀςς., ο. βθῃ. τὸ 

καὶ κατεφάμιξεν καλεῖσθαί μιν χρόνῳ 

σύμπαντι μάτηρ τοῦτ᾽ ὄνυμ᾽ ἀθάνατον 

Ο. 96. δθ0. κέκληνται δέ σφιν ἕδραι ἀγα εαἰϊεὰ 
εν ἰδεμι Ο. 7. 10. μάτρωος δ᾽ ἑκάλεσσέ 

καλλίγόναιξ 

μιν ἰσώνυμον ἔμμεν Ο. 9. 68. ἢ τινα 

Λατοίδα κεκλημένον ἢ πατέρος (ἰ. ὁ. 

Βοῆδοης οαἰϊοά δίξεσγ. Αροόοΐο οὔ ἔδδ 

ΔΊΒΟΙ, τὸ ὃ βοήσοπο κε Αβμιορίοβ οὐ 

Ἄροϊο; ἱπῖογρτ. ἀυῦ., οἵ. ΜΝ. οα Εας. 

Ησετ., 81) Ῥ. 8. 67. “θήσονταί τέ νιν 

ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ᾿Απόλλων᾽ -- ᾿Α- 

γρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ’ ᾿Αρισταῖον 
καλεῖν᾽᾽ Ῥ. 9. 06. ἀμφ᾽ ἀκταῖς ᾿Ελώρον 

ἔνθ ’Αρείας πόρον ἄνθρωποι καλέοισι 

Ν. 9. 41. γαῖαν --, τὰν δὴ καλέοισιν 

᾿Ολυμπίον Διὸς ἄλσος 1. 2. 27. καλέοντί 

μιν (-Ξ-. Δᾶλον) ᾿Ορτυγίαν ναῦται πάλαι 

Πα. 718. 48. θεόν, τὸν Βρόμιον, τὸν ᾿Ἔρι- 
βόαν τε βροτοὶ καλέομεν ἔτ. 1δ. 10. ὦ 
μάκαρ, ὄν τε μεγάλας θεοῦ κύνα παντοδα- 

πὸν καλέοισιν ᾿Ολύμπιοι (Βοροκη: κα- 

λέουσιν οοὐὰ. Απκῖοι.) ἐσ, 90. 8. Κρῆτα 

μὲν καλέοντι τρόπον (ϑοιτς.: καλέοισι 

οοἀά.) "(τ. 1070. 25 ἦροες ἀγνοὶ πρὸς 

ἀνθρώπων καλέονται ἔτ. 138, 0. Ό. 

εαἰ! προι, ἐπυοῖε ᾿Αλφεῷ μέσσῳ κατα- 

βαίς, ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν᾽ εὐρυβίαν --- καὶ 

τοξοφόρον --- σκοπόν Ο. 0. δ8. εὐρυβίαν 

καλέων θεόν ῬΡ, 3, 12. κυμάτων ῥιπὰς 

ἀνέμους τ᾽ ἐκάλει Ῥ. 4. 196. αἰτέομαι 

χρυσέαν καλέσαι Μοῖσαν 1. 8. ὅ. ς. 

εαἰ!, ἐπυΐίε ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνο- 

μώτατον ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον Ο. 1. 

87. ἀλλ᾽ Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον (80. 

Ἡρακλέης) 1. 6. 88. πιοὰ., καλέσαντο 

συνεργὸν τείχεος (Ξς. Αἰακόν) Ο. 8. 82. ο. 
ἃςς. ὅς ἰηΐ., ἔνθα καί νυν ἐπίνομον ἡρωίδων 

στρατὸν ὁμαγερέα καλεῖ συνίμεν Ῥ. 11. 8. 
ὁ Μοισαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι ᾿Απόλλων 

ἔγ, θάς. 1. πιεῖ., 1ε καλέοντι μολπαὶ 

[Δᾶλ)ον ἀν᾽ εὔοδμον Πα. 2. 90. ἁ. 
ἐσαρ. σὴ καλεῖν Πα. 180. 12. 

Ἑαλλιάναξ) τποοβίοτ οἱ ἱαροταβ οἱ πο- 
ἀς5. μὴ κρύπτε κοινὸν σπέρμ᾽ ἀπὸ 
Καλλιάνακτος Ο. 7. 93. 

Ἑαλλΐας} πιοπιῦοῦ οὐ τῃς Αἰρίποϊαη Βαβϑὶ- 
ἀδὶ, ἃ Ῥοχογ. κράτησεν ἀπὸ ταύτας 

αἷμα πάτρας χρυσαλακάτον ποτὲ Καλλίας 

ἀδὼν ἔρνεσι Λατοῦς Ν, 6. 80. 

καλλιγύναιξ) οἵ δεαιζιε! τυοηϊη  καλλι- 
γύναικι πάτρᾳ Ογτοης Ρ. 9. 14. 



καλλίκερος 

καλλίκερος) οὐἱϊῷ δεαιμίξε! δογης ἢν καλλι- 
κέρᾶς[ (,. 6. δ. Ρ].: (ΣΥΡ’ καλλικερως) ἔτ. 

109. 560. 
Καλλῖκλῇῆς] ὑποὶς οἱ Τί βάγομοϑ, νἱοΐοτ 

ἴῃ 5: πιλπ ρβᾶπηιοϑ. εἰ δέ τοι μάτρῳ μ᾽ 

ἔτι Καλλικλεῖ κελεύεις στάλαν θέμεν Ν. 4. 80. 
καλλίκομος, -ον] ευἱίλ ἰονεῖν λαὶν ᾿Αν- 

ταίου μετὰ καλλίκομον μναστῆρες ἀγακλέα 
κούραν Ρ. 9. 106. καὶ γυναιξὶν καλλικό- 
μοισιν ἀριστεύει πάλαι Ν. 10. 10. 

καλλίκρανος, -ον] υἱέ ἰουεῖν εῤγίηρ με- 

λιγαθὲς ἀμβρόσιον ὕδωρ Τιλφώσσας ἀπὸ 
καλλικράνονυ ἔτ. 198. 

Καλλίμᾶχος) οἱ Αἰξίπα, οἰάοτ τεϊανο οἱ 

ΑἸκίτπλαάοῃ. ᾿Ιφίων --- ἐνέποι κεν Καλ- 
λιμάχῳ λιπαρὸν κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ Ο. 8. 82. 

(Καλλίνα)} πιοίπετς ἱπ Ἰαὰνν οἱ Ρίπάατ, ν. 
ἔτ. 84ς. 

καλλίνῖκος) δτρίεπαϊαϊν υἱείονίοιες, ἰγίμν- 
ῥλαϊ, ἱνιιοπῤλαπέ τὸ καλλίνικον λυτήριον 

δαπανᾶν μέλος χαρίεν Ῥ. δ. 106. τὰ μὲν ἐν 

ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι Ῥ. 11. 46. θαμά 

κε, τῷδε μέλει κλιϑείς, ὕμνον κελάδησε 

καλλίνικον (υἱὸν κελ. ςοηὶ. Βογρκ) Ν' 4.16. 

στεφάνους -- καλλίνικον πατρίδι κῦδος 

1. 1. 13. ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε 

τιμαὶ καλλίνικον χάρμ᾽ ἀγαπάζοντι [. ὅ. 
δά. ς. ἀαι., “Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινίκου 
ἅρμασι Ρ. 1. 82. ῬΙῸ 805., (τοί ΓΙ 6 

(0 ἴῃα {πυταρῃαὶ βοηβ οὐ Ατοῃιϊοςῃοϑ, 

Βυη( ἐπχιοαϊατεῖν αἴἴοτ ἐπ νἱςΐοτγ, τήνελ- 

λα καλλίνικε κτξ.) τὸ μὲν ᾿Αρχιλόχον μέλος, 

φωνᾶεν ᾿Ολυμπίᾳ, καλλίνικος ὁ τριπλόος 

κεχλαδώς (8.. Ἡρακλέης ἢ) οἴ. ΔΜ. οπ 

Ευτ., Ηοτγ. 180. Ο. 9. 2. καματωδέων δὲ 
πλαγᾶν ἄκος ὑγιηρὸν ἐν βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ 
τὸ καλλίνικον φέρει (55. μέλος Ὠοπι. : σοηέγα 
Σ, ᾳυὶ βυνίςςξα πὶ Ατιϑιοοϊ δπι βυρδυά ) 
Ν. 8. 18. 

Ἑαλλϊόπα] ἃ ταυβο, ν. ἰάλεμος Ὁ. μέλε! τέ σφι- 
σι Καλλιόπα καὶ χάλκεος “Αρης Ο. 10. 14. 

καλλίπεπ'λος, -ον] ὧἱὰ ἰουεῖν γοδὲ καλ- 

λιπέπλου --- Κορωνίδος Ρ. 8. 28. 

καλλιπ'λόκἄἅμος, -ον] ὡμ δεαι μὲ λπαὶν 

καλλιπλοκάμῳ θ᾽ ᾿Ἑλένᾳ Ο. 3. 1. 
καλλίπλουτος, -ον] δεαιεγε, νη τοεα 

καλλίπλοντοι πόλιες Ο. 18. 111. 
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καλλίπωλος, -ον] οὐἔ δένε ἤογξες ναίετε 

καλλίπωλον ἕδραν, --- Χάριτες Οτοπο- 
πλοηο8 Ο. 14. 2. 

καλλίροος, (-α Ὁ), -ον] Μοιυΐηρ δεαιε μεν 
μ᾽ ἐθέλοντα προσέρπει καλλιρόαισι πνοαῖς 

ματρομάτωρ ἐμὰ Στυμφαλίς, εὐανθὴς Μετ- 
ὦπα (-αισιν Π: -οισι ςοἀά.) Ο. 6. 88. 

παρὰ καλλιρόῳ Δίρκᾳ Ι. 8. 19. 
Ἑαλλίστα)] {ἴα οτἰρίηδὶ πᾶπὶς οἱ Τπογδ. 

τάν ποτε Καλλίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ 
νᾶσον Ρ. 4. 258. 

καλλίχορος, -ον)] ωὐτῇ δεαι εἶ ἀαποίηρ- 
}ίαοες δονάκων, τοὶ παρὰ καλλι- 

χόρῳ ναίοισι πόλι Χαρίτων (καλλίχο- 

ρον -- Ο πόλιν Τπεοη, Ηεογπιᾶηῃ: 1. 6. 

Οτοδβοηιθπο8) Ῥ. 12. 80. ᾿Ελλάδι κα[λ] 

λι[ιχόρῳ (ϑυρρ. Βυγγ., 86 «ἴα Ροβϑ|8) 
Δ. 2. 28. 

κἄλός] (-ός, -ὀν; -ὀν ποπι., 8ςς,, -ά, -ὥν, -οἷς, 

-ἀ.: σοπρ., βϑυροτῖ., ν. 1ηΐτα.) 1. οἱ 

Δοἤοπῃβ, ηοδίε, ποπομγαδίε ἑσλῶν καλοῖς 

ἔργοις (᾿Ατβίατομυ5: ἐσλὸν κακοῖς ςοὐά.) 

Ο. 2. 97. πολλοὶ δὲ μέμνανται, καλὸν εἶ τι 
ποναθῇ Ο. 6. 11. φθόνον ἀμειβόμενον τὰ 

καλὰ ἔργα Ρ. 7. 19. ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ 
καλά σφιν ἔργ᾽ ἐκόμισαν Ν. 6. 80. ἔργοις 

δὲ καλοῖς ἔσοτττρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ 
Ν. Ἵ. 14. διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων 

ἀκτὶς καλῶν ἄσβεστος αἰεί 1. 4. 42. μυ- 

ρίαι δ᾽ ἔργων καλῶν τέτμανθ᾽ ἑκατόμπε- 

δοι ἐν σχέρῳ κέλευθοι 1. 6. 22. ὁ δὲ καλόν τι 

πονήσαις Πα. 2. 66. θνάσκει δὲ σιγαθὲν 

καλὸν ἔργον ἱτ. 121. 4. σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ πὰν 

καλόν τ. 122, 9. οί. ὁ δὲ καλόν τι νέον 

λαχών ςονιε πεὶυ δοηομν Ῥ. 8. 88. 
2. δεαμ πεῖ ἃ. οἱ ᾿νίηρ {πίηρθ, λα" ά- 

δον ἣν δ᾽ ἐσορᾶν καλός Ο. 8. 19. ὡραῖος 

ἐὼν καὶ καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαις Ο. 9. 
94. ([(Αγησίδαμον) ἰδέᾳ τε καλὸν ὧρ ᾳ τε 

κεκραμένον Ο. 10. 108. εἰ σοφός, εἰ καλός, 

εἴ τις ἀγλαὸς ἀνήρ Ο. 14. 7. καλός τοι 

πίθων παρὰ παισὶν αἰεὶ καλός Ρ. 2. 72---ἃ. 
ἐξαίρετον γόνον ἰδὼν κάλλιστον ἀνδρῶν 

Ρ. 4. 128. ἐὼν καλὸς ἕρδων τ᾽ ἐοικότα 
μορφᾷ Ν. 8. 19. ὄστις ἐὼν καλὸς εἶχεν 

᾿Αφροδίτας --- ὀπώραν 1. 2. 4. Ὁ. οἵ 
Ἐδῖηρ5. ἀλλ’ οὐ καλὰ δένδρε᾽ ἔθαλλεν 



κἄλός 

Ο. 8. 38. δόλον αὐτῷ θέσαν Ζηνὸς παλά- 
μαι, καλὸν πῆμα τὰς οἰδξγ οἱ Ἠεζγᾷ, 

εἰ ταςςεα ὉΥ Ιχίου Ῥ. 2. 40. 

3. Ῥ»ῖὸ 58008., Ὡ. 58., ὡογὴ οὗ δεαμίν 

ἀντὶ μόχθων παντοδαπῶν ἔπος εἰπόντ᾽ 

ἀγαθὸν ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν Ι. 1. 40. 

Ὁ. ρὶ., α. διοεοοίηρε ἁπάντων κα- 

λῶν ἄμμορος Ο. 1. 84. ἀμφὶ καλῶν μοίρᾳ 
Ο. 8. 86. ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ, νεώτατον 

καλῶν . 8. 338. οἰκείων παρέσφαλεν 

καλῶν --- θυμὸς ἄτολμος ἐών Ν. 11. 81. 
πάντ’ ἔχεις, εἴ σε τούτων μοῖρ᾽ ἐφίκοιτο 

καλῶν Ι. ὅ. 16. τίνι τῶν πάρος, ὦ μάκαιρα 
Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα θυμὸν 

τεὸν εὔφρανας; Σ. 7. 2. τόσσαι καλῶν ἐγ. 
22. καλῶν μὲν ὧν μοῖράν τε τερπνῶν ἐς 

μέσον χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι ἔτ. 42. 8. 
β. ποδίε αείϑονις, αολέευσηιδης καλὰ ἔρ- 

ξαις ἀοιδᾶς ἄτερ Ο. 10. 9]. δηρίομαι 
πολέσιν περὶ πλήθει καλῶν Ο. 18. 48. 

ὅσαι τ’ εἰσὶν ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι, 

τετόλμακε Ῥ. ὅ. 116. κεῖνος αἰνεῖν καὶ 

τὸν ἐχθρὸν --- καλὰ ῥέζοντ᾽ ἔννεπεν Ῥ. 9. 
96. θεόθεν ἐραίμαν καλῶν Ρ. 11. δύ. 

τόλμαν τε καλῶν ἀρομένῳ σύνεσιν οὐκ 
ἀποβλάπτει φρενῶν (οομγαρε 707 ποδὶδ 

ἀεεάς: ες. Μοῖρα) Ν. 7. δὅ9. γ- ὧδαὶ ἐς 
πε, ροοά ἴο Ὦςᾶτ, 866. φάμεν --- ἀμφὶ 

δαιμόνων καλά Ο. 1. 80. ἔχω καλά τε 

φράσαι Ο. 18. 11. καλὰ μελπόμενος Ν. 1. 
20. τὰ καλὰ τρέψαντες ἔξω ἱ. 6. με ἐδὶτ 
βἰάς Ῥ. 8. 88. ὃ. ἴπ υἱάεσ 8656, 

εοοά, ἐλίνηιρς ποδίδ ξένον --- καλῶν τε 

ἵδριν Τᾶμα καὶ δύναμιν κυριώτερον Ο. 1. 
104. στρατὸν μηδ᾽ ἀπείρατον καλῶν 

Ο. 11]. 18. μὴ παρίει καλά Ρ. 1. 806. φαντὶ 

δ᾽ ἔμμεν τοῦτ᾽ ἀνιαρότατον καλὰ γινώ- 
σκοντ᾽ ἀνάγκᾳ ἐκτὸς ἔχειν πόδα Ρ. 4. 288. 

ἦβαν γὰρ οὐκ ἄπειρον ὑπὸ χειᾷ καλῶν 
δάμασεν ((οτί. σογτυρίυτα) 1. 8. 70. 

καλλίων, κάλλιστος] (καλλίονα, -ίονες; -ἰον 

ποπι., 8ςς. : 5ΌΡο1]. κάλλιστος, -ον; -α, -ᾳ, 
-αν, -α, -αἱς; -ον αςς., -α ἃος.) 48. σοπιρ., 
ἰουεῖϊεον μέλανος ἂν ἐσχατιὰν καλλίονα 

θανάτον Ῥ. 11. δΊ7. τί κάλλιον --- ἢ 

βαθύζωνόν τε Λατὼ --- ἀεῖσαι; τ. 898. 1. 
εὐθεῖα δὴ κέλευθος ἀρετὰν ἑλεῖν, τελευταί 
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τε καλλίονες ὑτ. ἔτ. 1088. 4. π. 8. ὕῖὸ 
δᾶν, δείξεν, τονε 5εοοεςο μἰγ, παρ’ εὐδένδρῳ 

μολὼν ὄχθῳ Κρόνον κάλλιον ἂν δηριών- 
τῶν ἐνόστησ᾽ ἀντιπάλων Ν. 11. 26. ς. 

ἔςα., σοφοὶ δέ τοι κάλλιον φέροντι καὶ τὰν 
θεόσδοτον δύναμιν Ρ. ὅ. 12. Ῥ. βυρετί., 

αἰνεςί, ζέπεςι μνᾶμα τῶν Οὐλυμπίᾳ 
κάλλιστον ἀέθλων Ο. 8. 16. ἀκρωτήριον 
"Άλιδος --- κάλλιστον ἕδνον 'ἵπποδα- 

μείας Ο. 9. 10. τρία ἔργα ποδαρκὴς ἀμέρα 
θῆκε κάλλιστ᾽ ἀμφὶ κόμαις Ο. 18. 39, 
γόνον ἰδὼν κάλλιστον ἀνδρῶν Ῥ. 4. 128 
φάρμακον κάλλιστον ἑᾶς ἀρετᾶς ἄλιξιν 
εὑρέσθαι σὺν ἄλλοις Ῥ. 4. 187. κάλλιστον 

αἱ μεγαλοπόλιες ᾿Αθᾶναι προοίμιον Ρ. 7..1. 
καλλίσταν πόλιν ἀμφέπει Ῥ. 9. 69. φιλάγ- 

λαε, καλλίστα βροτεᾶν πολίων Ῥ. 12. 1. 

θαμὰ μὲν ᾿Ισθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον 

ἄωτον Ν. 2. 9. Μοισᾶν ὁ κάλλιστος 

χορός Ν. ὅ. 28. Ἥβα --- καλλίστα θεῶν 
Ν. 10. 18. κάλλιστον ὄλβον ἀμφέπων 
Ι. 4. δ8. τὰν Ψαλυχιαδᾶν δὲ πάτραν 
Χαρίτων ἄρδοντι καλλίστᾳ δρόσῳ 1. 6. βά. 
καλλίσταις ἀοιδαῖς ἔτ. 121. 2, ὕτο 5005. 

κάλλιστά τε ῥέξαις Ο. 9. 94. 

κάλπίἴς] έἑοδεν ἀἁ δὲ --- ζώναν καταθη- 

καμένα κάλπιδά τ’ ἀργυρέαν Ο. 6. 40. 
Ἑαλυδών] ἃ τηουπίδίη ἀπά οἱΐγ πῃ Αἰτοῖία. 

ἸΚαλυδώνί Δ. 4. 1. 4. 

κἄλύπτω) (ἀοτ. ἀὰ}. καλύψαιμ᾽, καλύψαι: 
Ῥέ. Ρ458. κεκαλυμμένον.) οουεν, “ἢ εοπρεαΐϊ 

πόνος δαπάνα τε μάρναται πρὸς ἔργον 
κινδύνῳ κεκαλυμμένον Ο. ὅ. 16. “εἴ τις 

ἔχθρα πέλει ὁμογόνοις αἰδῶ καλύψαι" 
Ῥ. 4. 140. τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον 

ἀμπλάκιον καλύψαι τ᾿ ἀμάχανον ἀλλο- 
τρίαισι γλώσσαις Ρ. 11]. 260. χρυσὸν 
εὔχονται, πεδίον δ᾽ ἕτεροι ἀπέραντον, 

ἐγὼ δ’ ἀστοῖς ἁδὼν καὶ χθονὶ γνῖα 
καλύψαι (ΝΥ Δοκοτπαρο!: καλύψαιμ᾽ οοἀά.: 

τεθνάναι Σ ραταρῆτ.) Ν. 8. 88. ἔστι δέ τις 

λόγος ἀνθρώπων, τετελεσμένον ἐσλὸν μὴ 
χαμαὶ σιγᾷ καλύψαι Ν. 9. 7. κελαινεφέι δὲ 
σκότει καλύψαι σέλας καθαρὸν ἁμέρας ἔτ. 

1080. 4. 
Καμᾶάρῖνα] εἰἐν οἵ διςοἰγ, αὲ τὲ πιοιτῃ οἱ 

{πε τίνεγ Ηἰρραγίβ. (ψαῦμις) κῦδος 



κἄμᾶτος 

ὄρσαι σπεύδει Καμαρίνᾳ Ο. 4. 12. ᾿ὠκεανοῦ 
θύγατερ, --- Καμάρινα (Μοβοῆ.: -ἰναν 
οοἂά.) Ο. δ. 4. 

κἄμᾶτος) (-ου, -ῳ, -ον, -ων.) φγονί, ἐγομδῖε 
68Ρ. ἱπ αἰίαϊπίηρ δη οδ)εςῖ. εὐθὺν δὲ 
πλόον καμάτων ἐκτὸς ἐόντα δίδοι Ο. 0. 103. 

καμάτων δ᾽ ἐπίλασιν παράσχοι Ρ. 1. 46. 

πολεμίων καμάτων ἐξ ἀμαχάνων Ρ. 2. 19. 

ἐκ προτέρων μεταμειψάμενοι καμάτων 
Ρ. 8. 906. ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν κάματον 
λόγων φερτάτων μναμήν᾽ Ρ. δ. 47. 

θρῆνον --- ἄιε λειβόμενον δυσπενθέι σὺν 

καμάτῳ ΡῬ. 12, 10. εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώ- 

ποισιν, ἄνευ καμάτον οὐ φαίνεται Ρ. 12. 
28 (Ἡρακλέα) ἡσυχίαν καμάτων μεγάλων 

ποινὰν λαχόντ᾽ ἐξαίρετον Ν. 1. 70. 
ἐπαοιδαῖς δ᾽ ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον 

θῆκεν Ν. 8. 60. “παῦροι δ᾽ ἐν πόνῳ πιστοὶ 
βροτῶν καμάτον μεταλαμβάνειν’ Ν. 10. 
419. Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε λύτρον 
εὔδοξον, ὦ νέοι, καμάτων --- ἀνεγειρέτω 

κῶμον [. 8. 1. ζώει κάματον προφυγὼν 

ἀνιαρόν Παρθ. 1. 19. 

καματώδης) [αΠειίηρ καματωδέων δὲ πλα- 
γᾶν ἄκος ὑγιηρὸν ἐν βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ τὸ 
καλλίνικον φέρε! Ν. 8. 17. ἀνθρώπων κα- 
ματώδεες οἴχονται μέριμναι ἔτ. 124. ὅδ. 

ἘΚάμῖρος] ρταπάβοη οὐ Ηεϊϊοβ, ἀπὰ δροῦν- 
Σῇου 5 Ὦσσο οἱ Καπμσοβ ἰη μοᾶο8. παῖ- 

δας, ὧν εἷς μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε 

᾿Ἰάλυσον ἔτεκεν Λίνδον τ᾽ (Θοππείδενη: 

Κάμειρον ςοἀά.) Ο. 7. 23. 

κάμνω] (κάμνε ἱπιρν.: δ8οζ. κἄμον; 
κἄμοι; κἄμών, -όντες, -ὀντων.) ἰαδοιεν, δὲ 

ἐη αἰδίγεβς καμόντες οἷ πολλὰ θυμῷ, 

ἱερὸν ἔσχον οἴκημα ποταμοῦ Ο. 2. 8. τᾶν 
πρὸ Κιθαιρῶνος μαχᾶν, ταῖσι Μήδειοι 

κάμον ἀγκυλότοξοι Ῥ. 1. 78. πολεμίων 
ἀνδρῶν καμόντων "Ὁ. 1. 80. ὁ δὲ καμὼν 
προτέρᾳ πάθᾳ Ρ. 8. 48. ε. ρατγί., ὠεανν οἵ, 
ὁ δ’ ἐπαντέλλων χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ 

κάμοι Ο. 8. 29, μή μοι μέγας ἕρπτων κάμοι 
ἐξοπίσω χρόνος ἔμπεδος Πα. 2. 37. ο. ἀδὲ., 

αἀἰϊοίγεςς οπέσεί Γ οὐεν μὴ κάμνε λίαν δαπά- 

ναῖς Ρ. 1. 90. 

κάμπτω)] δεπᾶ ταοῖ., ὀγεαὰλ καὶ ὑψιφρόνων 
τιν᾽ ἔκαμψε βροτῶν (5ς. θεός) Ῥ. 2, δ1. 

ἐθῦ κάρα 

καμπύλος] εἰγυεὰ οὐδὲ παναγυρίων ξυ- 
νᾶν ἀπεῖχον καμπύλον δίφρον 1. 4. 29. 

ταοῖ., καμπύλον μέλος διώκων (ἔγδῃ8. ἔτοτι 

πιεῖ, οἱ οδαγίος οὗ βοηξρ, οί. Πα. 2. 4: 

δεῖς οἱ ἔμπα Βγροζονθπια) “(γ. 107. 8." 
κἀν] ν. κατά. 

κἄνἄχά] τἀν ηρ παντᾷ δὲ χοροὶ παρ- 
θένων λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ’ αὐλῶν 
δονέονται Ρ. 10. 39. 

κἄνἄχηδόν]) αἀν., υὐῇ α Ἰομᾷ ποὶξε ἱκέτας 
Αἰακοῦ σεμνῶν γονάτων --- ἄπτομαι φέρων 
Λυδίαν μίτραν καναχηδὰ πεποικιλμέναν ἱ. 

6. ὙΠ τὰς 5 ΠΠΠἘἔπς (οὐ Πυζς65), ν. μίτρα 

Ν. 8. 16. 

καπ-’] ν. κατατι-. 
καπνός) (-ός, -οὔ, -ᾧ, -όν.) «πολέ ἦν -- 

νιν (ΞΞ- Τροίαν) πεπρωμένον --- λάβρον 
ἀμπνεῦσαι κἄπνόν Ο. 8. 80. ποταμοὶ δ᾽ 

ἁμέραισιν μὲν προχέοντι ῥόον καπνοῦ 

αἴθων’ ῬΡ. 1. 22. λευκανθέα σώμασι 

πίαναν κἄπνόν ἱ. ς. ἔγοπι Ὀυτηΐηρ ῬΥτοΒ 

Ν. 9. 28. φλὸξ --- αἰθέρα κνισάεντι λακ- 

τίζοισα καπ'νῷ 1. 4. 66. ἐέστι δέ τοὶ 

χέκων! κακίει καπνός (ἔτι δὲ τειχέων ςοῃΐ. 

Ησγης, ΒοσΟΚῊ) ἐγ. 186. πιοῖ., λέλογχε δὲ 

μεμφομένοις ἐσλοὺς ὕδωρ καπ' νῷ φέρειν 

ἀντίον (Νεία"". Ετᾶπεει, Ὁ ἃ Ῥὶ' 6263, 

Ἐδάϊς, Μηϑηι,, 1966, 168) Ν. 1. 234. 

κἄπνόω)] γεάμοε ἰο φ’'τολέ καπνωθεῖσαν 
πάτραν ἐπεὶ ἴδον ἐν ΓἌρει Ρ. δ. 84. 

κᾶἄᾶπος] ρῥίο! οἵ ἰαπὰ, ραγάδξι γυμνὸς αὐτῷ 
κᾶπος ὀξείαις ὑπακουέμεν αὐγαῖς ἀελίον 
τῆε ΟἸγρίς ῥσθοίποε Ο, 8. 34. “καὶ 

μέλλεις ὑπὲρ πόντον Διὸς ἔξοχον ποτὶ 

κᾶπον ἐνεῖκαι" ΓἰΙΌγα, 8498 ἴῃς Ἰαπὰ οἵ 

Ζευβ Απιποη Ρ. 9. 88. τῶ σε μὴ λαθέτω, 

Κυράνα, γλυκὺν ἀμφὶ κᾶπον ᾿Αφροδίτας 
ἀειδόμενον Ῥ. ὅδ. 24. πιεῖ., οὗ ροοίγγ, 
ἐξαίρετον Χαρίτων νέμοναι κἄᾶπον Ο. 9. 

21. 
κάπ'ρος] δον κάπρους τ’ ἔναιρε Ν. 8. 

47. κάπρῳ δὲ βουλεύοντα φόνον κύνα χρὴ 
τλάθυμον ἐξευρεῖν (τ. 234. 8. ἔνθα ποῖμναι 

κτιλεύονται κάπρων λεόντων τε ίτ. 338. 

ἱΚάρ, ν. Κήρ.] 
κάρα] (οἴ. κράς: ον ἱπ ἃςς. 5.) δεαά οἵ 

ΤΑΔῚ ΟΥ δηϊπι). καὶ ποικίλον κάρα 



καρδία 

δρακόντων φόβαισιν ἤλυθε νασιώταις 
λίθινον θάνατον φέρων τῆς Βεαὰ οἵ 

Μεάυβα Ρ. 10. 40. ὁ δ᾽ ὀρθὸν μὲν ἄντεινεν 
κάρα Ν. 1. 43. ἔνθα λευκωθεὶς κάρα μύρτοις 

δ᾽ ἀνὴρ διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο . 1. 

69. ὁ δ᾽ ἀντίον ἀνὰ κάρα τ᾽ ἄειρ[ε Πα. 20. 
10. ὁ δὲ μηδὲν ἔχων ὑπὸ σιγᾷ μελαίνᾳ κάρα 

κέκρυπται Παρθ. 1. 10. ὑμνήσω στεφάνοισι 

θάλλοισα παρθένιον κάρα Παρθ. 3. 12. 
τὰν δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι στρέφοισαν κάρα (86. 
ἔλαφον) ἔτ. 1074. 6. 

καρδία] (οί. κραδία: καρδίᾳ, -ἰαν; -ἰαις.) 
λεανί ἐνέπεξαν ἕλκος ὀδυναρὸν ἐᾷ 
πρόσθε καρδίᾳ Ῥ. 2. 91. ἐ., οἱ τὲ 

Ἰςο]ηρ58: καρδίᾳ γελανεῖ ἀκαμαντόποδός τ᾽ 
ἀπήνας δέκευ ψαύμιός τε δῶρα Ο. ὅ. 2. 

πολλὰ δ᾽ ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον 
ραι πολνάνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαϑ᾽ 0. 

18. 10. βιατὰς ΓἌρης --- ἰαίνει καρδίαν κώ- 

ματ Ρ.]. 11. ἔστασαν ὀρθὰν καρδίαν Ρ. 
8. 90. ὁπόταν τις ἀμείλιχον καρδίᾳ κότον 

ἐνελάσῃ Ρ. 8. 9. θρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ 

μόλεν Ρ. 10. 44. οὐδ᾽ ἀμόχθῳ καρδίᾳ προσ- 
φέρων τόλμαν παραιτεῖται χάριν Ν. 10. 

80. τις ταρβεῖ προσιόντα νῖν καρδίᾳ περισ- 

σῶς ἰςτ. 110. ἢ σιδάρου κεχάλκενυται μέλαι- 
ναν καρδίαν ψυχρᾷ φλογί ἔτ. 138. δ. γλυ- 
κεῖά οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα γηροτρόφος 

συναορεῖ ᾿Ελπίς ἔτ. 214. 1. πάρος μέλαιναν 

καρδίαν ἐστυφέλιξεν (53ς. θεός) ἴτ. 228. 

Κάρθαια] ἃ οἰΐγ οἱ Κοοβ. Κάρθαιία -- 

ϑἐλα͵χύνωτον στέρνον χθονός Πα. 4. 18. 

ἹΚαρνειάδας) ἰαΐπεγ οἱ Τοϊοβίκγαῖοβ οἵ 
Ογζοπο. Καρνειάδα υἱὸς (Ετ. Θοππιίά: 

Καρνιάδα οοὐά.) Ῥ. 9. 11. 

Ἑαρνεῖος, Ἰζαρνήιος] ερίἢ. οὐ ΑΡρΟΙΙΟ αἱ 
Οντοπα. "Ἄπολλον, τεᾷ, Καρνήι᾽, ἐν 

δαιτὶ σεβίζομεν Κυράνας ἀγακτιμέναν 

πόλιν (Βοςοκἢ : καρνεῖ(ε) οοἀά.) Ρ. δ. 80. 

καρπάλϊμος] τω ὄφρα τὸν Εὐρνάλας 
ἐκ καρπαλιμᾶν γενύων χριμφθέντα σὺν 

ἔντεσι μιμήσαιτ᾽ ἐρικλάγκταν γόον (φμῖ- 

υενίηρ Αἰϊάετδιεενο; ἰσχυρῶν Σ.) Ρ. 12. 

20. 
καρπός) (-ὁς, -οὔ, -ῷ, -ὀν) μι. ἐν 

σχερῷ δ᾽ οὔτ’ ὧν μέλαιναι καρπὸν 
ἔδωκαν ἄρουραι Ν. 11. 39. καρποῦ φθίσιν 

2060 καρτερός 

Πα. 9. 11. πιςῖ., τερπνᾶς δ᾽ ἐπεὶ χρυσο- 

στεφάνοιο λάβεν καρπὸν Ἤβας νψΠεη δε 

τοδοποὰ τηβτυσὶγ Ο. Ὁ. δ8. νέκταρ χυτόν, 

Μοισᾶν δόσιν, ἀεθλοφόροις ἀνδράσιν πέμ- 
πῶν, γλυκὺν καρπὸν φρενός Ο. 7. 8. 

φρενῶν ἔλαχε καρπὸν ἀμώμητον ῥενζεοί 
πιαίμνην οὗ ἰδοιρῆί, οἱ ἴπε ἰυάϊςοϊαὶ ἔσπι- 

Ῥογαπιοηΐ οἱ παθαπιαηίηυβ, Οἰ]ἀογβίσανα 

Ρ. ἃ. 14. χρυσοστεφάνον δέ οἱ ἭἬβας 

καρπὸν ἀνθήσαντ᾽ ἀποδρέψαι ἔθελον Ρ. 
9. 110. φρενῶν καρπὸν εὐθείᾳ συνάρμοξεν 

δίκᾳ ἐχρῥενγίεηος Ἐστποὶ Ν. 10. 12. γαίᾳ δὲ 
καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν 

Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγέων ἕρ- 
κεσιν παμποικίλοις (τοῖς γὰρ ἀθληταῖς 

τοῖς τὰ Παναθήναια νενικηκόσι δίδοται 

ὑδρία ἐλαίου πλήρης Σ.) Ν, 10. 88. 

ἐπέων δὲ καρτὸς οὐ κατέφθινε »"αἱμγίηρ, 

γεαϊτξαδϊίο 1. 8. 40. καρπὸν δρέποντες 

{τ-. 60. ξ. ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς μαλθακᾶς 

ὥρας ἀπὸ καρπὸν δρέπεσθαι ἔτ. 122, 8. 

ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε γλυκερὸν 

καὶ Διωνύσοιο καρπῷ καὶ κυλίκεσσιν 

᾿Αθαναίαισι κέντρον 1. 6. ννἷπε ἔτ, 124. 8. 

κακόφρονά τ᾽ ἄμφανεν πραπίδων καρπόν 
᾿ τ, 3511. ἀτελῆ σοφίας καρπόν ἐτ. 209. 

καρποφόρος, -ον] γι: δεαγίπρ καρπο- 

φόρον Λιβύας Ῥ. 4. 6. καρποφόροις 

ἀρούραισιν Ν. 0. 9. 

Ἑάρρωτος) 850η οἱ ΑἸοχί ίοβ, τοϊδίοὰ ἴο 

Αὐκοβὶϊαβ ΓΚ οὗ σντοῆς, ᾿νῇοθς σῃατγίοϊς Ὧ6 

, ἄτονς ἰὰ Πὶ8 Ῥυγιίδῃ νἱοΐοτν, 402 Β, Ο. 

φιλεῖν δὲ Κάρρωτον ἔξοχ᾽ ἑταίρων Ρ. ὅ. 36. 

καρταίπους) εἰνοηρ- οοἰδὰ οη6 ἱ. 6. Ὁ}. 

(ν. ΝΝ. ΘοδυϊΖο. Κι. ϑοῦγ. 408.) ὅταν 

δ᾽ εὐρυσθενεῖ καρταίποδ᾽ ἀναρύῃ Γαι- 

αόχῳ (ὈγΖ.: κραται- ςοἀὐάᾷ.) Ο. 18. 81. 

καρτεραίχμας] οἱ “δε ναϊαπί ἐῤέαν καρ- 
τεραίχμαν ᾿Αμφιτρνωνιάδαν [, 6. 38. 

μκαρτεροβρέντας  οὐδὴ ἐπε πιΐρλὶν ᾿λπάενδοῖς 

ερίτῃ. οἵ Ζευϑ. καρτερόβρεντα Κρονίδα 
(58π0}}: καρτερόβροντα οσοἀὐά. ΛΑΕποηδεὶ) 

{τ, 1δδ. ν. ΚΚαπιΌγ} 15, Απηγοάἀοίοττηση, 144. 

χαρτερός] »πἰρηίν, ῥοιενζεὶ οἱ ρεγβοῃϑ, 

ὁ καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόντας 
Ο. 18. 84. καρτερὸν ἄνδρα 1ἀ5οπ Ῥ. 4. 

239. [καρτερὸς (οοὰά.: κραταιὸς Ἐτ. 



καρτόνω 

δομηλα) Ν. 4. 26] ὁ καρτερὸς Αἴας Ν. 7. 

ῶ0. οὐ {πΐηρβ, πατὴρ ὕπερ κρέμασε 

καρτερὸν αὐτῷ λίθον Ο. 1. δ7. ἐμοὶ μὲν 
ὧν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ 
τρέφει Ο. 1. 112. "καρτερὸς ὅρκος ἄμμιν --- 

ἔστω Ζεὺς Ῥ. 4. 106. ἢ ὅτε καρτερᾶς 

"Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας Ι. 7. 10. 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτε- 
ρὰν ἔπαυσε μέριμναν (καρτερᾶν --- μεριμ- 
νᾶν σοπὶ. Βογρκ)} 1. 8. 18. 

καρτύνω] ἀεὶ ὐἱὰ ἔονεξε ἐμὲ δ᾽ --- παρὰ 
σκοπὸν οὐ χρὴ τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν 

χεροῖν Ο. 18. 9. 
κἄρυξ) (κάρυξ, [κἄρυξ οἀά., τ. 1404. 68 

(42), ς(. Ηετγοάϊαη., 1. 44. 1δ. 1], -ῦκος, 

τΌκα, -υξ; -Όκες, -Όκας.) λεγαϊά θεῶν κά- 

ρυκα --- Ἑρμᾶν Ο. θ6. 78. ἀδύγλωσσος βοὰ 

κάρνυκος ἐσλοῦ Ο. 18. 100. Πυθιάδος δ᾽ ἐν 
δρόμῳ κάρνξ ἀνέειπέ νιν Ρ. 1. 32, ὥρννεν 

κάρυκας ἐόντα πλόον φαινέμεν παντᾷ 
Ῥ. 4. 110. Θεανδρίδαισι δ᾽ ἀεξιγνίων 

ἀέθλων κάρυξ ἑτοῖμος ἔβαν Ν. 4. 174. 

“ὥρα πότνια, κάρυξ ᾿Αφροδίτας ἀμβρο- 

σιᾶν φιλοτάτων Ν. 8. 1. Νικόμαχος --- ὄν 

τε καὶ κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον, σπονδοφό- 

ροι Κρονίδα Ζηνὸς ᾿Αλεῖοι δὲ ΟἸγπιρία 

Ι. 2. 28. ἐμὲ δ’ ἐξαίρετον κάρνκα σοφῶν 

ἐπέων Μοῖσ᾽ ἀνέστασ᾽ ᾿Ελλάδι Δ. 2. 24. 
ὅτε Λαομέδοντι πεπρωμένοι᾽ ἤρχετο μό- 

ροιο κάρυξ (κᾶρυξ εἀά.: 5ἰπ6 δορσροηΐξα 

Π: 55. “Ἡρακλέης) ἐν. 1404. 08 (48). 

κἄρύσσω)] ρνγοοίαΐνη, σατιδε 10 δε ῥγοοίαϊν»ιε 
καὶ ὃν πατέρ᾽ "Ακρων᾽ ἐκάρνξε καὶ τὰν 

νέοικον ἕδραν (5ο. ψαῦμις) Ο. ὅ. 8. κοίλᾳ 

λέοντος ἐν βαθυστέρνου νάπᾳ κάρνξε 

Θήβαν ἱπποδρομίᾳ κρατέων 1. 8. 12. ς. 
δος. ἃ ἱπί. (φάμα) ἃ τε κἀν γουνοῖς 

᾿Αθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν 1. 4. 25. 
ο. ἄαι. ἃ ἰπέ., κάρυξε δ᾽ αὐτοῖς ἐμβαλεῖν 

κώπαισι δαάς Ῥ. 4. 200. [ἀλλ᾽ Αἰακίδαν 

καλέων ἐς πλόον κήρυσσε {-- ---) δαινυ- 

μένων (ν. 1. κύρησεν) 1. 6. 86.] 

καρχᾶσιον) »ν"αεἰλεαά ἀνὰ δ᾽ ἱστία τεῖνον 
πρὸς ζυγὸν καρχασίου (τὸ ἄκρον τοῦ 
Ἱστοῦ Σ.) Ν. 8. δ1. 

κἄσιγνήτα) «ἰπέεν ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία 

ναίει κασιγνήτα τε --- Δίκα καὶ --- Εἰρήνα 
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(ν. 1. κασίγνηταί) Ο. 18. 0. πέμψεν 
κασιγνήταν --- ἐς Λακέρειαν Ατέοηλ8 Ρ. 8. 

82. Περσεὺς ὁπότε τρίτον ἄνσεν κασιγνη- 
τᾶν μέρος ἐνναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν 

ἄγων ἰῆς Οογροηβ Ρ. 12. 11. ᾿Ορτυγία, 
δέμνιον ᾿Αρτέμιδος, Δάλου κασιγνήτα 

βίπος Ατίσπνβ ννὰἃ8 ᾿νογβῃϊρροά δὲ ὈοὶΒ 

Ρῖδος9 Ν. 1. 4. Ἑστία, Ζηνὸς ὑψίστον 

κασιγνήτα Ν. 1]. 2. ἐγὼ δ᾽ ὑψίθρονον 

Κλωθὼ κασιγνήτας τε προσεννέπω «“-- 
Μοίρας 1. 6. 17. 

κἄσίγνητος] ὁνγοίδεν ᾿Αλκμήνας κασίγνη- 
τον νόθον --- Λικύμνιον Ο. 7. 27. καὶ 

κασίγνητοί σφισιν ἀμφότεροι ἤλυθον Ῥ. 4. 

124. διδύμῳ σὺν κασιγνήτῳ Ν. 1. 86. 

Κάστορος δ᾽ --- καὶ κασιγνήτον Πολυδεύ- 
κεος Ν. 10. δ0. εἰ δὲ κασιγνήτου πέρι 

μάρνασαι Κακίον Ν. 10. 88. 

Ἑασμύλος] ἃ Ἐμποάΐδη Ὀοχογ, νἱοῖοτ ἴῃ 

Ιϑ: ῃπιΐαῃ ράτλςβ. ἐοβξ., Σ Γυοΐᾶπ. Ρ. 260, 
28, ἐν τῇ ὠδῇ τῶν ᾿Ισθμιονικῶν τῇ ἐς 

Κασμύλον 'Ρόδιον πύκτην (Κομάς: Κάσ- 

μηλον οοἀάὰ.) οἴ. Σ ἔτ. θΌ. Ὁ. ἃ ἔτ. 2 

Ἐτυϊυπι. 

Ἰασσάνδρα) ἀαυρπέεν οὐ Ῥτίαπ). ὁπότε 
Δαρδανίδα κόραν Πριάμου Κασσάνδραν 
πολιῷ χαλκῷ σὺν ᾿Αγαμεμνονίᾳ ψυχᾷ 

πόρευ᾽ ᾿Αχέροντος ἀκτὰν παρ᾽ εὔσκιον 
νηλὴς γυνά (ν. 1. Κασάνδραν) Ρ. 1]. 

20. 
Ἱαστᾶἅλια] (-ἰας, -ἰᾳ, -ἰαν, -ἰα.) 186. Οαδέα!αη 

ϑρτίπρ αὐ Βερῆὶ. παρ᾽ ᾿Αλφειῷ -- 
καὶ παρὰ Κασταλίᾳ Ο. 7. 17. σόν τε, 

Κασταλία, πάρα [ ᾿Αλφεοῦ τε ῥέεθρον 

Ο. 9. 17. Φοῖβε, Παρνασσοῦ τε κράναν 
Κασταλίαν φιλέων Ρ. 1. 39. “μεμάντευμαι 
δ᾽ ἐπὶ Κασταλίᾳ᾽᾽ ἱ. δ. δὲ 1π6ὸ Ὠεϊρμίς 

οτϑοῖς Ρ. 4. 108. ὕδατι Κασταλίας ξενω- 
θεὶς 1. 6. Βανίπρ εοπίοσεα πὸ γί 

ξδτηεβ ῬΡ. ὅ. 81. παρὰ Κασταλίαν τε 
Χαρίτων ἑσπέριος ὁμάδῳ φλέγεν (ν. Ι. 

Κασταλίᾳ) Ν. 6. 87. παρὰ Κασταλίᾳ καὶ 
παρ᾽ εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνον Ν. 11. 

24. ὕδατι γὰρ ἐπὶ χαλκοπύλῳ ψόφον 

ἀιὼν Κασταλίας ὀρφανὸν ἀνδρῶν χορεύ- 

σιος ἦλθον ()οἱη Κασταλίας νἰτὰ ψόφον 

δηὰ ὕδατι) Πα. 6. 8. 



Καστόρειος 

ἹΚαστόρειος] οἵἹἩἉ ΪΚαςίον, τοίεττίηρ ἴἰο ϑοτγθ 

πλεῖον οὐ γτυίμπι, ρῥοσπᾶρ8 οοπηροίοα 

νη Π8 ρδίγσομαρεο οὐ Βογβοίηθῃ, οἕ. 

πππίῳ νόμῳ Ο. 1. 101: Σ Ρ, 2. 127 οἸαϊπιδ 

ἀιῖ8 Ψὰ8 ΒΥροσοβεδῆο. τὸ Καστό- 
ρεῖον δ᾽ ἐν Αἰολίδεσσι χορδαῖς θέλων 

ἄθρησον χάριν ἑπτακτύπου φόρμιγγος 
ἀντόμενος (3ς. μέλος: “᾿αἰεἰς θοἀουϊοηάᾶ 

της Ἐρί πικίοπ᾽", Εγᾶπκεοι; Ὁ ἃ Ρ, 4943: 
Σ, ἍΝ]. τοίεγ ἰο ἐσ, 108) Ῥ. 2. 69. ἐθέλω ἢ 

Καστορείῳ ἢ ᾿Ιολάοι’ ἐναρμόξαι μιν 

ὕμνῳ 1. 1. 10. 

Κάστωρ] (ἰπ ξοπ. οπἱν, Κάστορος.) 80ῃ οἵ 
1εὰ δὰ Ἰγηάλεοιβ, θυ οὐ Ζειβ Ῥ. 4. 

171, μ416 Ὁτοΐμοσ ἴο Ῥοϊνάουκοβ, 1]οα 

ὃΓν 1845; ἴπΠ6 Ὠ᾽ οϑκουτοὶ τνοτα υνογβὶρροὰ 

ἷὰ σοπποοοῃ τ Βοσχβοσδοίηρ, ἢ 

Ἐπεῖτ Ῥσυῃοὶρα) Βηηο δὲ ΤΒοσαρ ἢ δὶ. ὦ 

θεόμορ᾽ ᾿Αρκεσίλα, σύ τοί νιν --- μετα- 
νίσεαι ἕκατι χρυσαρμάτον Κάστορος (ἣ 
ὅτι ἱππικὸς ὁ θεὸς ---- ἢ ὅτι ἐπιφανῶς ἄγου- 
σιν οἱ Κυρηναῖοι τὰ Διοσκούρεια. Σ, «οἔ. 

ν. 31) Ρ. δ. 9. Κάστορος βίαν σέ τε, ἄναξ 
Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶν, τὸ μὲν παρ’ ἅμαρ 

ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ᾽ οἰκέοντας ἔνδον 

᾽Ολύμπον Ρ. 11. 61. Κάστορος δ᾽ ἐλθόντος 
ἐπὶ ξενίαν πὰρ Παμφάη καὶ κασιγνήτον 

Πολυδεύκεος Ν. 10. 49. ἐπεὶ τοῦτον -- 

εἵλετ᾽ αἰῶνα φθιμένον Πολυδεύκης Κάστο- 

ρος ἐν πολέμῳ Ν. 10. 69. (Ζεὺς) ἀνὰ δ᾽ 

ἔλυσεν μὲν ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν 

χαλκομίτρα Κάστορος Ν. 10. 90. Κάστο- 
ρος δ᾽ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ’ ἐπ᾽ Εὐρώτα 

ῥεέθροις (55. γέρας ἔχε!) 1. δ. 38. Καστί 

Θρ. 6. δ. ἰε8ῖ., ΣΊ. 1. 21, 1ἀλλ’ εὑρήματα 
Πινδάρου ἐν ὑπορχήμασιν ὡς εὕρημα 
Κάστορος!, ὡς αὐτὸς λέγει (σοττυρίμπ, 

οἵ. Σ Ρ. δ. 10, δοκεῖ δὲ πρῶτος συνωρίδα 
καταζεῦξαι Κάστωρ) ἔτ. 114. 

κατά) (κάν Ο. 8. 78) 

1. ς. βεῃ., ἃ. δείοω τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε 

Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις 

Ο. 3. δ9. Ὁ. ὃν, οὐὲν οἱ οὈ͵]εοῖ ΓΚ 

ΒΪΟΝ ΟἿὯΟ 5,ΨΟΔΙΒ. κατὰ χρυσόκερω 

λιβανώτου (5Ξς. εὔχεσθαι) ἔτ. 829. 

2. ς. δοο., ἃ. οὗ ρίαςβ. α- ἐη. αἱ Νεμέας --- 

κατὰ κόλπον Ο. ὃ. 87. καὶ πᾶσαν κάτα ! 

908 κατά 

“Ἑλλάδ᾽ εὑρήσςει Ο. 18. 112. γᾶν τε καὶ 
πόντον κατ᾽ ἀμαιμάκετον Ρ. 1. 14. ἥμερον 

ὄφρα κατ᾽ οἶκον ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρ σανῶν τ’ 
ἀλαλατὸς ἔχῃ Ρ. 1. 72. κατὰ λαύρας δ᾽ 

ἐχθρῶν ἀπάοροι πτώσσοντι Ῥ. 8. 86. 

ἦρ᾽, ὦ φίλοι, κατ’ ἀμευσίπορον τρίοδον 

ἐδινάθην (εοἀά.: ἀμευσιπόρους τριόδους 
Ἡογπδηη) Ῥ, 11]. 838. κατ’ "Ὄλυμπον 

ἄλοχος Ἥβα τελείᾳ παρὰ ματέρι βαίνοισ᾽ 
ἔστι Ν. 10. 17. ὀδμὰ δ᾽ ἐρατὸν κατὰ 
χῶρον κίδναται Θρ. Ἶ. 8. δεξιὰν κατὰ χεῖρα 
πατρὸς ἐγ. 1406. 2. Θήβαν ἔτι μᾶλλον 

ἐπασκήσει θεῶν καὶ κατ᾽ ἀνθρώπων 
ἀγνιάς τ. 194. 6. β. ἐῤδνομρδοιῃ, αγπιοηρ 

καθ᾽ “Ελλανας Ο. 1. 116. Ο. 6. 71. Ὺ- 
ο", βο πατέρος ᾿Αθαναία κορυφὰν κατ’ 

ἄκραν ἀνορούσαισ᾽ Ο. 7. 860. εἴη δὲ 

τρίτον σωτῆρι πορσαίνοντας ᾿Ολυμπίῳ 

Αἴγιναν κάτα | σπένδειν μελιφθόγγοις 
ἀοιδαῖς (ἑοτέ. ἐπγοβἰ8, κατασπένδειν) Ι. 6. 

8. δ. αἰοηρ, οΝ μακρά μοι νεῖσθαι 

κατ᾽ ἀμαξιτόν Ῥ. 4. 247. πατρίαν εἶπερ 

καϑ’ ὁδόν νιν εὐθυπομπὸς αἰὼν ταῖς 

μεγάλαις δέδωκε κόσμον ᾿Αθάναις Ν. 2. 7. 

καί ποτ᾽ ἐς ἑπταπύλους Θήβας ἄγαγον 
στρατὸν ἀνδρῶν αἰσιᾶν οὐ κατ᾽ ὀρνίχων 
ὁδόν Ν. 9. 19. Θέμιν --- Μοῖραι ποτὶ 

κλίμακα σεμνὰν ἄγον Οὐλύμπου λιπαρὰν 

καθ’ ὁδὸν ἔτ. 80. 4. ]Ία κατὰ πᾶσαν 

ὁδόν Πα. 4. 6. Ὁμήρου --- τριπτὸν 

κατ’ ἀμαξιτὸν ἰόντες Πα. 78. 11. Ῥ.α. 

ἐπ σοσογάαηεδ τυϊἐδ, αοοονά τη ἰο ἔστι 

δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος κὰν νόμον 

ἑρδόμενον Ο. 8. 78. ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ 
κατὰ δαίμον᾽ ἄνδρες ἐγένοντ᾽ Ο. 9. 28. 

χρὴ δὲ κατ᾽ αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν 
μέτρον Ῥ. 2. 84. κατ’ ἐμὰν θεραπεύων 
μαχανάν Ῥ. 8. 109. “βασιλευομέναν οὐ 
κατ᾽ αἶσαν Ῥ. 4. 107. ὥναξ, ἑκόντι δ᾽ 

εὔχομαι νόῳ κατά τιν᾽ ἁρμονίαν βλέπειν 
ἀμφ’ ἕκαστον ὅσα νέομαι (56π86 δῃηὰ 

οοπδίσυστίοη ΟὔβουΓΟ: ΡΟΓΒΔΡ8 Ἐϊη 65:8} 

καταβλέπειν) Ῥ. 8. 08. καὶ ζώων ἔτι 
νεαρὸν κατ᾽ αἶσαν υἱὸν ἴδῃ τυχόντα 

στεφάνων Πυθίων δε ηρὶν Ῥ. 10. 26. 

ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσιν ᾿Αριστοκλείδας 
τεὰν ἐμίανε κατ᾽ αἶσαν ἱ. ε. δεοοογάϊηβ 



καταβαίνω 

ἴο ἴδ Ψ}}} οἱ {π6 Μυϑβς Ν. 8.16, (χεῖρα) 
τὰν Νικόμαχος κατὰ καιρὸν νεῖμ᾽ ἁπάσαις 

ἀνίαις οῤῥογίμμοῖιν 1. ἃ. 22, “Ὅμηρος --- ὃς 
αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρετὰν κατὰ 
ῥάβδον ἔφρασεν θεσπεσίων ἐπέων λοιποῖς 
ἀθύρειν ΤΙ. 4. 38. χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν 

ἐρώτων δρέπεσθαι ἔς. 128. 1. εἴη καὶ ἐρᾶν 

καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν ἔτ. 127. 

2. κατ)]ὰ καιρὸν τ. 8464. 8. β. ἀϊϑίτί- 
Ὀυθνεϊν. μαχαίρᾳ τάμον κατὰ μέλη 

ἑξθι ὃν ἥηιδ Ο. 1. 49. ὅσσα δ᾽ ἐπ᾽ ἀν- 

θρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων ζωῶν 

τε φωτῶν ἀπλέτου δόξας, ἐπέψαυσαν 

κατὰ πὰν τέλος ἱ»» Ἔυένγν ἰφεμε 1. 4. 1]. 

ς. οἱ {ἴπις, α τὸν εἶδον κρατέοντα 
χερὸς ἀλκᾷ βωμὸν παρ’ ᾿Ολύμπιον, 

κεῖνον κατὰ χρόνον Ο. 10. 102. ἤλυθον 
κείνου γε κατὰ κλέος αἱ ἐλὲ "ες οΓ 7505 

Ρ. 4. 16ῦ. ἀ. ἐπ δὲ πιαηπεν οἵ, {ἰδὲ 

τόδε μὲν κατὰ Φοίνισσαν ἐμπολὰν μέλος -- 

πέμπεται Ῥ. 2. 67. ς. ἔταρρ. Ἰγλυκὺν 

κατ᾽ αὐλὸν αἰϑερί Πα. 7. 11. Ἱκατὰ χθόν᾽ 

εἰ Δ. 4. ἢ. 12. Ἰκαθ᾽ ἁλικίαν Θρ. δ. δ. 

3. ἴῃ τπιεδί5. κατὰ γαῖ᾽ αὐτόν τέ νιν 
καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν Ο. 6. 14. 

ἔργῷ τ᾽ οὐ κατὰ εἶδος ἐλέγχων Ο. 8. 19. 
κατὰ πνοὰ δαμαλίζοι Ρ. δ. 121. [κατά --- 

βλέπειν Ρ. 8. θ8. ν. βϑυρτᾷ 2. Ὁ. α. κάτα 
σπένδειν 1. 6. 8. ν. βϑυρτα ὃ. ἃ. γ.] κατὰ 

μὲν φίλα τέκν᾽ ἔπεφνεν (τ. 1171. 
καταβαίνω])] (καταβαίνει; -ων; -εἰν: ἱπιρί. 

κατέβαινε: δοτ. κατέβαν, -ἐβα; καταβαίς, 
“βάντ(!), -βάντα, -βάντες, -βάντε. ς. 

ἙἈδαξ οη Πα. 2. 84.) 8. Ἰϊτι, σο ἀοώη ο. 

8οο., ἀδέ., ἐπὶ, εἰς ο. δος. ᾿Αλφεῷ 
μέσσῳ καταβαὶς ἐκάλεσσε (Τυγγῃ: -βάς 

οοἀά.) Ο. 6. ὅ8. Πύρρα Δευκαλίων τε 
Παρνασσοῦ καταβάντε δόμον ἔθεντο πρῶ- 
τον Ο. 9. 43. εἰς ᾿Αἰδα δόμον --- κατέβα 

Ῥ, 8. 11. πρῴραθεν Εὔφαμος καταβαὶς 
(Τυγγη: -βάς ςοἀὰ.) Ῥ. 4. 22, (Βάττον) 

“Πύθιον ναὸν καταβάντα᾽᾽ επίεγίηρ Ῥ. 4. 
δ8. Πυθοῖ τε γνμνὸν ἐπὶ στάδιον κατα- 
βάντες, ἤλεγξαν ᾿'Ελλανίδα στρατιὰν ὠκύ- 
τατι δηΐογίηρ Ῥ. 11. 49. βαρὺ δέ σφιν 

νεῖκος ᾿Αχιλεὺς ἔμπεσε χαμαὶ καταβαὶς 

ἀφ’ ἁρμάτων (Τυτγῃ: καββάς ςοἀἂά.) 

269 καταδἄμδλίζω 

Ν. 0. 6]. . αγγίυεέ αἱ οῃςοβ ἀεϑβιϊ- 
παῦοη. α. ο. (ἐς -) δυο. ἰδίᾳ τ᾽ 

ἐρεύνασε τεναγέων ῥοάς, ὁπᾷ πόμπιμον 
κατέβαινε νόστου τέλος (Ξς. Ἡρακλέης) 

Ν. 8. 20. κατέβαν στεφάνων καὶ θαλιᾶν 
τροφὸν ἄλσος ᾿Απόλλωνος Πα. 6. 18. 
μοι --- ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντ᾽ εὐρὺν ἐν 
θεῶν ξενίᾳ Πα. 6. 60. ἐς δ᾽ ᾿Ιαολκὸν ἐπεὶ 

κατέβα ναυτᾶν ἄωτος Ῥ. 4. 188. Β. 
805., δἰἴοῦ ἃ 868 νογᾶρο. καί νυν 

ὑπ᾽ ἀμφοτέρων σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν 
86. ἴο μοάοβ Ο. 7. 18. τῷ μὲν διδύμας 

χάριτας εἰ κατέβαν --- ἄγων 5ς. ἴο 58ὶ- 

οἷν Ρ. 8. 13. γΥ. τιοῖ., ἀγγίυσ, υυἱὴ 

ἐπγοιρῆ, αἰαῖη οπε' 5 ροαΐ ἔμπα, καϊπερ 

ἔχει βαϑεῖα ποντιὰς ἄλμα μέσσον, ἀντί- 

τεῖν᾿ ἐπιβουλίᾳ. σφόδρα δόξομεν δαίων 

ὑπέρτεροι ἐν φάει καταβαίνειν Ν. 4. 838. 

ὃς δὲ διδάκτ᾽ ἔχει, ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ᾽ 

ἄλλα πνέων οὔ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ κατέβα 
ποδί Ν. 8. 42. μόχθος ἡσυχίαν φέρει 
καιρῷ καταβαίνων Πα. 2. 84. ς. ἀυ0., 

οδι,581, ὀγίηρ ἀοη δαίμων δὲ παρίσ- 

χει, ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὕπερθε βάλλων, ἄλλον 

δ᾽ ὑπὸ χειρῶν μέτρῳ καταβαίνει (5ὶς 
ἀἰδείηχ. οοἀά.: ἀντὶ τοῦ καταβαίνειν 
ποιεῖ Σ: ροβὲ χειρῶν ἀϊδαηχίξ Βεγρὶς, αυὶ 

κατάβαιν’ νεὶ καταβαίνειν ςοπΐ.) Ρ. 8. 

18. ἃ, ίταρ., Ἱενεῖ κατεβαί Πα. 18. Ὁ. 

10. κατεβαΐ ἔτ. δὅ9. 4. 

[καταβλέπειν, ν. κατά, βλέπειν Ῥ. 8. 

68.} 
καταβολά) σανπεεί γποηεν, εαγηπέσί καὶ 

δδ᾽ ἀνὴρ καταβολὰν ἱερῶν ἀγώνων νι- 

καφορίας δέδεκται πρῶτον λας τυροῦ ὅπ 
ἐαγηέςί οὗ υἱείογγν 15 ἰδ6 φαργεὰ ραηιες Ν. 

Ὡ, 4, 

καταβρέχω) δαίδιε ταεῖ. μέλιτι εὐάνορα 
πόλιν κατἄβρέχων Ο. 10. 99. ἀλλ᾽ ὅμως 

καύχαμα κατάβ'ρεχε σιγᾷ Ι. ὅ. δ]. 

κατάγω)] ἱεαὰ ἄουν ῥάβδον, βρότεα σώ- 
μαϑ’ ἃ κατάγει κοίλαν πρὸς ἄγνιαν 
θνᾳσκόντων (8ο. 'Ερμᾶς) Ο. 9. 84. 

καταδἄμᾶλίζω)] »"αλε δαυοῦ ο ἱπ ἐπιεβὶϑ. 

μὴ φθινοπωρὶς ἀνέμων χειμερία κατὰ 

“πνοὰ δαμαλίζοι χρόνον Ρ. ὅ. 12], οἴ. Ῥ. 

Οχνυ. 2034. 7. 



καταδέρκομαι 

καταδέρκομαι) δελοίά ς. δος. φίλοισι 

γὰρ φίλος ἐλθὼν ξένιον ἄστυ κατέδρακεν 
Ἡρακλέος ὀλβίαν πρὸς αὐλάν Ν. 4. 238. 

καταζεύγνυμι) γοῖζε ξεστὸν ὅταν δί- 
φρον ἔν θ’ ἅρματα πεισιχάλινα κατα- 

ζευγνύῃ σθένος ἵππιον Ῥ. 2. 11. 
καταιθύσσω)] α«. [αἰ] ἐπι ὐαυες ἄοιυ α. ἃςα. 

πλόκαμοι --- ἅπαν νῶτον καταίθυσσον 

Ρ. 4. 88. Ῥ. «λεά οὐέγ ς. ἃςο. ἃ ἀαΐ. 

Κάστορος. εὐδίαν ὃς μετὰ χειμερίαν ὄμβρον 

τεὰν καταιθύσσει! μάκαιραν ἑστίαν Ρ. ὃ. 11. 
καταινέω] αργέε α. ἰηί. καταίνησάν τε 

κοινὸν γάμον γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι μεῖξαι 
Ῥ, 4. 222. 

χαταισχύνω] ῥιέ το φἤαν"ε ὁ μέλλων 
χρόνος ἐμὸν καταίσχυνε βαθὺ χρέος 

(Βοεοκῃ: καταισχύνει ςοὐά.) λας »"παᾶξ 

μὲ αϑλαιηεὰ ο νν ἀξεῤ οδίϊραϊοι Ο. 10. 8. 

κατάκειμαι!ι) ἃ. ο. ἀπξ,, ςεἰ ον Ξε! ἰο, αῤῥὶν 
οπεςεί ἰο εἰ δ᾽ ἀρετᾷ κατάκειται πᾶ- 
σαν ὀργάν, ἀμφότερον δαπάναις τε καὶ 

πόνοις (50. τις: ἀρετὰ κατατάκει ΓΟὨΣ. 

Βοδίι8) 1. 1. 41. Ῥ. εἰοβε ἄοωπ 

βονβόται τόθι πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται 

Δωδώναθεν ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ιόνιον πόρον 
Ν, 4. δ. 

κατακ' λάω) 5ςλαΐίεν κατέκλασε γὰρ ἐν- 

τέων σθένος οὐδέν Ρ. δ. 83. 

κατακλύζω)] (αἰ. -κλύσσει: δοτ. -κλύσαισα; 
«κ᾽λύσαι: ρΡάᾶ558. δοτ., -κ'λυσθεῖσαν.) Ποοά, 

τυαφἢ, ουέν λέγοντι μὰν χθόνα μὲν 

κατακ' λύσαι μέλαιναν ὕδατος σϑένος Ο. 9. 

δ0. νῦν ψᾶφον ἑλισσομέναν ὁπᾷ κῦμα 
κατακλύσσει ῥέον Ο. 10. 10. “πεύθομαι δ’ 

αὐτὰν κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος ἐνα- 

λίαν βᾶμεν᾽" Ῥ. 4. 88, ἢ γαῖαν κατακλύ- 
σαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς 

γένος (5ς. ἀκτὶς ἀελίου τοίεττίπρ ἴο ἃ 
501αγ οο]ρ59) Πα. 9. 19. 

κατάχομος}) υυἱὰ Ποωΐηρ καὶν ἱππεύει 

πυρσῷ κατάκομος λάμποντι 5... “Ἥλιος 

γέτ. 8δ0. 

κατἄκρίνω) 7μάρε ο. ἰηΐ. κατεκρίθης δὲ 
θνατοῖς ἀγανώτατος ἔμμεν 58.. Αρο!ο Πα. 

10. 6, οἵ. ἐσ. 149 5΄οἢγτ, 

καταχρύπτω] διενγ κατἄκρύπτει δ᾽ οὐ 

κόνις συγγόνων κεδνὰν χάριν Ο. 8. 79. 

970 κατάσκιος 

οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον 

κατακ' ρύψαις ἔχειν Ν. 1. 81. 

καταλαμβάνω) «εἶξε Ὁ τελέσαι δ᾽ ολί --- 

κα)τελάμβανον Πα. 12. 18. 

καταμάρπτω)] ὀνγίης ἀοων καὶ ποντίαν 

Θέτιν κατέμαρψεν ἐγκονητί (5Ξς. Πηλεύς, 
ν ὴῸ {ἰπ8}}ν ρὲπηςξὰ ἄοινῃ ΤὨΘΕ8 ἀδδρὶξα 

186 ἸΏΔΩΥ [ΟΥΠ18 586 δβϑυσηθα) Ν. 8, 8. 

καὶ κρέσσον’ ἀνδρῶν χειρόνων ἔσφαλε 
τέχνα καταμάρψαισ᾽ 1. 4. 85. ἢξ., ἴῃ 

τηγοϑὶ8, διυαϊ ον εὐ, κατὰ γαῖ᾽ αὐτόν τέ 
νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν Ο. θ. 14. 

καταμέμφομαι) (-μέμφθην δοτ. Ρ858. ῥΓῸ 
τηδὰ.) δείξη ς. ἃςα. τὸν δ’ αὖ κατα- 

μεμφθέντ᾽ ἄγαν ἰσχὺν οἰκείων παρέ- 
σφαλεν καλῶν --- θυμὸς ἄτολμος ἐών (ἰ. ε. 

τὴν ἑαντοῦ δύναμιν. Σ.) Ν. 11. 80. 

καταμϊαίνω) δείομ! ὠῴ“᾿Ιἐχθίστοισι μὴ ψεύ- 

δεσιν καταμιάναις εἰπὲ γένναν’ Ῥ. 4. 100. 

κατανεύω) ργορἶδε ὉΥ ποααΐπῇ οπο' 8 

Βεδά. (Ζεὺς) κατένευσέν τέ οἱ χαίταις, 

ἀριστεύοισαν εὐκάρπου χθονὸς Σικελίαν 

πίειραν ὀρθώσειν κορυφαῖς πολίων ἀφνεαῖς 
Ν. 1. 14. κατένευσέν τέ οἱ ὀρσινεφὴς ἐξ 
οὐρανοῦ Ζεὺς ἀθανάτων βασιλεύς, ὥστ᾽ 

ἐν τάχει -- τινὰ Νηρείδων πράξειν 
ἄκοιτιν Ν. δ. 834. 

καταπαύω] ὀνίηξ ἰο αἡ ἐηὰ κρέσσων δὲ 
καππαύει δίκαν τὰν πρόσθεν ἀνήρ Ν. 9. 

18. πιεά., οονῖε ἰο αὐ ἐηά, τί κάλλιον 

ἀρχομένοις ἣ καταπανομένοισιν ἢ βαϑθύ- 

ζωνόν τε Λατὼ --- ἀεῖσαι; ἔτ. 898. 1. 

καταπέσσω)] αἀΐρεεὶ ταςῖ. ἀλλὰ γὰρ κατα- 

πέψαι μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη Ο. 1. δῦ. 
καταπεφνεῖν)] ἀείεςξ. Δοτ., »ηαϑοαογ κατὰ 

μὲν φίλα τέκν᾽ ἔπεφνεν ἔτ. 111. 

καταπίτνω)] {αἰ ἀοων πύργον ἐσαλλό- 
μενοι τρεῖς, οἱ δύο μὲν κάπετον Ο. 8. 88. 

καταρρέω] που ἄοωπ, οοἰΐαρῥεε οὐδὲ σι- 
γᾷ κατερρύη ἔτ. 177. 

κατάρχω) δερίη σεμνᾷ μὲν κατάρχει 

Ματέρι πὰρ μεγάλᾳ ῥόμβοι τνπάνων 

Δ. 2. 8. 
κατάσκιος] ἐγ «ἡαάοιυ τότε χρύσεαι ἀέ- 

ρος ἔκρυψαν κόμαι ἐπιχώριον κατάσκιον 

νῶτον ὑμέτερον ρτ. σουενεὰ γον (“ ἱρὲπα᾿ 5) 

γίάρε οὐ ἰἸαπά ἵπ «λαάοιν Πα. 0. 139. 
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κατασπένδω] ν. σπένδω 1. 6. 8--9. 
κατατίθημι) ἃ. αν ἀοωη τσ. ἁ δὲ 

φοινικόκροκον ζώναν καταθηκᾶμένα κάλ- 

πιδά τ᾽ ἀργυρέαν λόχμας ὑπὸ κυανέας 

τίκτε θεόφρονα κοῦρον Ο. θ. 39. δοἰ., οἵ 

Ὀυϊάϊηρ τοδάβ, εὐθύτομόν τε κατέθηκεν 

᾿Απολλωνίαις ἀλεξιμβρότοις πεδιάδα πομ- 

παῖς ἔμμεν ἱππόκροτον σκυρωτὰν ὁδόν Ῥ. 

δ. 980. Ὁ. ῥαν ἀοιυη νικῶντί γε χάριν --- 
οὐ τραχύς εἶμι καταθέμεν (ν. ϑομαάοιναϊάξ, 
62) Ν. 7. 70. 

καταφαίνω] π»ιακε οἶδαν Ζεὺς ἐπ᾿ ᾿Αλκ- 

μήναν Δανάαν τε μολὼν τοῦτον κατέφᾶνε 

λόγον Ν. 10. 11. 
καταφᾶμίζω] ἀεείανε ς. ἀες. ἃ ἱπέί. τὸ 

καὶ κατεφάμιξεν καλεῖσθαί μιν χρόνῳ 
σύμπαντι μάτηρ τοῦτ᾽ ὄνυμ᾽ ἀθάνατον 

Ο. 9. δ. 
καταφθίνω] ωὐλεν ατυαν ταεῖ. ἐπέων δὲ 

καρπὸς οὐ κατέφθῖνε ἱ. 6. ΠΟΙ ᾿ινοτ8. θοτς 
ἔτυϊὲ δῃα ἵνεσγε ποῖ νναβίεα 1. 8. 40. 

κατἄφράζω) ἀεείανς ορεηῖΐν τὸ δὲ σα- 
φανὲς ἰὼν πόρσω (5ς. χρόνος) κατέφρᾶσεν, 

ὁπᾷ --- ἔθυε, καὶ πενταετηρίδ᾽ ὅπως ἄρα 
ἔστασεν ἑορτὰν Ο. 10. δ. 

καταφυλλοροέω] τἠεὰ ἰεαυές τηςῖ., 1αἀε 
υἱὲ Φιλάνορος, ἧτοι καὶ τεά κεν --- ἀκλεὴς 

τιμὰ κατεφυλλορόησε(ν) ποδῶν Ο. 12. 18. 

χκαταχέω] (ερ. 8οσ. -ἐχενα.) ῥομν ἀοιυη 
προη ταρῖ., ς. ἀδί. κελαινῶτν δ᾽ ἐπί 
οἱ νεφέλαν ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων ἀδὺ 

κλάιθρον, κατέχευας (58.. φόρμιγξ) Ρ. 
1. 8. 

κατελέγχω)] (αἰλνανγβ ποραϊίνςεά, πη ᾿ἱτοῖς5.) 

δεῖϊε, ἀἰδ᾽οποιν ἔργῳ τ᾽ οὐ κατὰ εἶδος 
ἐλέγχων ἐξένεπε --- Αἴγιναν πάτραν Ο. 8. 

19. Οὐλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγ- 
χεῖς, οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν ᾿Ισθμοῖ 
θρασύγνιον Ὁ. 8. 86. ἀνδρῶν δ᾽ ἀρετὰν 

σύμφυτον οὐ κατελέγχει 1. 8. 14. τὸν μὲν 
οὐ κατελέγχει κριτοῦ γενεὰ πατραδελφεοῦ 
Ι. 8. θδ. 

κατερείπω] εαςί ἄοιον ἔδοξ[ε γὰρ] τε- 
κεῖν πυρφόρον ἐρι[ --- 1 'ξκατόγχειρα, 

σκληρᾷ ( --- } Ἴλιον πᾶσάν νιν ἐπὶ 
πέδον ἢ] κατερεῖψαι (ν. τίκτω) Πα. 8.. 

28. 
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κατερέω)] 1} 5λαἱ! ῥγοείαϊιη:  ἀοιδᾶν ῥόθια 
δεκομένα κατερεῖς, πόθεν ἔλαβες νανπρύ- 

τανιν δαίμονα (8ς. Αἴγινα) Πα. 6. 129. 

κατέχω] (κατέχει, -ἐχοντι; -ἐχων: δοτ. 
-ἐσχεθε; -σχοῖσα: δος. πιοάὰ. ᾿ῬΓὸ ρᾶΆ38., 

-σχόμενος.) ἃ. ἐπεομβαθς, δαγγομηα 
τηο. ὁ δ᾽ ὄλβιος, ὃν φᾶμαι κατέχωντ᾽ 

ἀγαθαί (Π: -ἐχοντ’ ςοἀά.) Ο. 7. 10. 

ἐχθρὰ Φάλαριν κατέχει παντᾷ φάτις 
Ῥ. 1. 906. ἦ τιν᾽ ἄγλωσσον μέν, ἦτορ δ᾽ 
ἄλκιμον, λάϑα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει 

(Ηδγπιᾶπηπ ας Σ: κατέχει τε, κατέχειν 
οοὐά.) Ν. 8. 24, Ὁ. γεσίγαϊη μονό- 

ψαφον ἐν κολεῷ κατασχοῖσα ξίφος Ῥτ. 
λαυΐηρ κερί Ν. 10. 6. εἴ τις ἀνδρῶν -- 

κατέχει! φρασὶν αἰανῆ κόρον Ἰ. 8. 2. ς. 

εαρίυαιε ὁ δὲ (αἰετὸς) κνώσσων ὑγρὸν 

νῶτον αἰωρεῖ τεαῖς ῥιπαῖσι κατασχόμενος 

ἱ. 6. Ὅγ [Π6 5ἴγαϊῃβ οἱ τῆς ἵἱγτὸ Ῥ. 1. 10 

ἀ. κμαΐν: ῥοςϑεςοίοη οἵ καί ποτε τὸν 
τρικάρανον Πτωίου κευθμῶνα κατέσχεθε 
ἔσ, δ1Ὁ. πιοῖξ.,, ἀγαπᾶται, μέτρα μὲν 
γνώμᾳ διώκων μέτρα δὲ καὶ κατέχων 1. 6. 
71, υϊ ςἔ. Βογίανίοῖκ, Ο, Ω., 1969, 9836. 

ες. ἔγαγρ. Ἰρὰν κατεχεί Θρ. δα. 0. 

κατουκίζω] φεἰε, εςἰαδἰ15}, Ῥᾳ8β. πολλὰ 
δ᾽ Αἰγύπτῳ ἱκατῴκισθενί ἄστη ταῖς 

᾿Επάφον παλάμαις (κατῳκίσθησαν Σ,, 

καταοίκισεν οοπὶ. Μ885, ϑυδίεσϊτυτα ΓΑρ- 

γος ροπεβηβ: Αἰγύπτοιο κατῴκισεν Ηἤεγπε: 

καταοίκισθεν Θ.τ.) Ν, 10. 8. ἂν δὲ 

Ῥόδον κατῴκισθεν (οἱ τοῦ Θήρωνος 

πρόγονοι 8ς.: καταοίκισθεν οσοπὶ. 56Ὦτ.) 
τ. 119. 1. 

κάτω] δείοιν ἂν. ἀμφοτέροις ὁμοῖοι 
τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν μὲν κάτω τὰ δ᾽’ 

ὕπερθε πατρός ἴῃς Ἰοννοῖ Πα] οἱ ἐς Ὁοάγ 
Ρ 2. 48. τοῖσι λάμπει μὲν μένος ἀελίον 

τὰν ἐνθάδε νύκτα κάτω ἱπ (ῃς 'ννοτ]ὰ 

Ὀεῖονν Θρ. 7. ῶ. πιεῖ. αἵ γε μὲν ἀνδρῶν 

πόλλ᾽ ἄνω, τὰ δ’ αὖ κάτω ---- κυλίνδοντ' ἐλ- 
πίδες Ο. 12. 6. 

κατωχκάρα] λεαὰ ἀοιυη οἱ μὲν κατωκάρα δεσ- 
μοῖσι δέδενται («καρᾳ Ἠοετοάίδη.) ἔτ. 161. 

καυτήρ] ἐλαί διιγη5 τὸν δὲ ταὐρῳ χαλ- 

κέῳ κανυτῆρα νηλέα νόον --- Φάλαριν 

Ρ.1. 98. 
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καύχα] ναμηΐ θεσπεσία δ᾽ ἐπέων καύχας 

ἀοιδὰ πρόσφορος (καύχαις οοπὶ. Βοπε- 
ἀϊςῖυϑ; ἡ διὰ τῆς καυχήσεως δή. Σ.) 

Ν, 9. 7. 
καὐχᾶμα)] συαπη ἀλλ᾽ ὅμως καύχαμα 

κατάβρεχε σιγᾷ (ϑ6δτ.: καύχημα οοὐά.) 
Ι. ὅ. 81. 

καυχάομαι) να καὶ τὸ καυχᾶσθαι 
παρὰ καιρὸν μανίαισιν ὑποκρέκει Ο. 9. 838. 

Καφίσιος) οἵ Κερῆΐςος Καφισίων ὑδά- 
τῶν λαχοῖσαι αἷτε ναίετε καλλίπωλον 
ἕδραν Ο. 14. 1. 

ἹΚαφῖσίς]) Ἔροπγτιοιβ ὩγτΡᾺ οἵ πο τίνες 
Ἰζορ ΐ809. δονάκων, τοὶ παρὰ καλλι- 

χόρῳ ναίοισι πόλι Χαρίτων Καφισίδος ἐν 

τεμένει (ἐν γὰρ τῷ Κηφισσῷ οἱ αὐλητικοὶ 

κάλαμοι φύονται. Σ, οἵ. ἔχ. 10) Ῥὶ 12. 27. 

ἙΚδῳῖσός] ἃ τίνεσ, Πονπηξ ραϑὲ Οτοδοιηθ- 

ΠΟ. “᾿Εὔφαμος --- τόν ποτ᾽ Εὐρώπα 

Τιτυοῦ θυγάτηρ τίκτε Καφισοῦ παρ᾽ 
ὄχθαις Ρ, 4. 46 τε5ῖ., ν. Μέλας. 

χαχλάζω] ἴσαηι φιάλαν --- ἔνδον ἀμπέ- 

λου καχλάζοισαν δρόσῳ Ο. 7. 2. 
Χχε(ν)] -- ἄν. 

1. ἴῇ ὑΠποῖρδ) εἰδυ.868. 8. σ. 8οζ. ἱπά. 

ἦἧτοι καὶ τεά κεν --- ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλ- 

λορόησεν ποδῶν, εἰ μὴ στάσις -- σ᾽ 

ἄμερσε πάτρας Ο. 12. 18. ἰατῆρά τοί κέν 
μιν πίθον --- παρασχεῖν Ρ. 8. θδ. καί κεν 

ἐν ναυσὶν μόλον Ῥ. 8. 68. κείνῳ φάος 
ἐξικόμαν κε Ρ. 8. 76. τετράτων παίδων κ᾿ 

ἐπιγεινομένων αἷμά οἱ κείναν λάβε Ρ. 4. 

41]. θαμά κε, τῷδε μέλει κλιθείς, ὕμνον 

κελάδησε καλλίνικον Ν. 4. 16. οὔ κεν 
ὅπλων χολωθεὶς ὁ καρτερὸς Αἴας ἕτταξε 

διὰ φρενῶν λευρὸν ξίφος Ν. 7. 28. πρὸ 
πόνων δέ κε μεγάλων Δαρδανίαν ἔπραθεν 

Πα. 6. 90. Χρομίῳ κεν ὑπασπίζων --- 
ἔκρινας Ν. 9. 84. Ῥ. ο. ἱπιρί. ἱπά. 

ἤθελον Χίρωνά κε Φιλλυρίδαν, εἰ χρεὼν --- 
κοινὸν εὔξασθαι ἔπος, ζώειν 1 τυομὰ ευἱδὰ 

Ρ. 8.1. Ο. ο. ορί. ἀοΥ., ῥσεβϑ. τά κέ 
τις ἀνώνυμον γῆρας --- ἔψοι μάταν; Ο. 1. 

82. τίνα κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνήρ; Ο. 6. 
θ. ἐνέποι κεν Καλλιμάχῳ λιπαρὸν κόσμον 

᾽Ολυμπίᾳ Ο. 8. 82. θάξαις δέ κε (ὈγΣ.: 

καί ςοἀά.) Ο. 10. 20. ἢ κεν ἀμνάσειεν 

κε(ν) 

Ρ. 1. 41. σύν τοι τίν κεν ἀγητὴρ ἀνὴρ --- 

τράποι Ῥ. 1. 69. καί κε μυθήσαιθ᾽ Ρ. 4. 

298. ναυσὶ δ᾽ οὔτε πεζὸς ἰών {κεν 

εὕροις --- ὁδόν (Ξυρρ. Ηοτγπιάπη: οπὶ. 

ςοὐά.) Ρ. 10. 29. τῶν δ᾽ ἕκαστος ὀρούειϊ, 

τυχών κεν ἁρπαλέαν σχέθοι φροντίδα τὰν 

πὰρ ποδός Ρ. 10. 62. ἀπειρομάχας ἐών κε 

φανείη λόγον ὁ μὴ συνιείς Ν, 4. 80. οἷον 
αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι Ν. 4. 93. 
δελφῖνι καὶ τάχος δι’ ἅἄλμας ἶσόν κ᾿ 

εἴποιμι Μελησίαν (Δλ}1., Θοῦγ. : κεν τάχος 

δι᾽ ἅλμας ἴσον εἴποιμι ςοἀά.) Ν. 6. ρ4. 

φαῖμέν κε γείτον᾽ ἔμμεναι Ν, 7. 87. ἐν τίν 
κ᾿ ἐθέλοι Ν. 1. 90. ἀξιωθείην κεν, ἐὼν 

Θρασύλον ᾿Αντία τε σύγγονος, Αργει 
μὴ κρύπτειν φάος ὀμμάτων Ν. 10. 39. 

“ἥμισυ μέν κε πνέοις γαίας ὑπένερθεν ἐών᾽᾿ 

Ν. 10. 82. καὶ νῦν ἐν Ἄρει μαρτνρήσαι κεν 

πόλις Αἴαντος ὀρθωθεῖσα ναύταις [. δ. 48. 
φαίης κέ νιν ἄνδρ᾽ ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν 

Ναξίαν --- ἀκόναν 1. 06. 72. "᾿λύοι κεν 

χαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωι παρθενίας 1. 8. 46. 
“λίαν μοι [δέο)ς ἔμπεδον εἴη κεν" Πα. 4. δ0. 

ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε γλνκε- 

ρὸν --- κέντρον (τ. 124. ἃ, 
2. ἴὴῇ βυρθοτάϊηδίο ςομϑίγυ ]ΟΏ8. ῶ. ς. 

πΐ. [α. τεργοβοπίὶπρ οτρίπαὶ Ηο- 

τηθτῖς ἔμξ. - κε, οἱ. σοοάνίη, Δ ἃ Τ, 

ξ 208, Κ-Ο, 1. 241. εἰ δὲ μὴ ταχὺ 
λίποι, ἔτι γλυκυτέραν κεν ἕλπομαι “--- 
κλείξειν (ν. 1. κλείζειν: κεν οὔι. οοάά. 

ποηημ}}}: τε σοπὶ. 9.0 ῆγ.) Ο. 1, 109.] 

β. τεργοβεπωρ ορί. Ἐ κε. εἰ δέ μοι 

πλοῦτον θεὸς ἁβρὸν ὀρέξαι, ἐλπίδ᾽ ἔχω 
κλέος εὑρέσθαι κεν ὑψηλὸν Ῥ. 8. 11]. 

[ (κε) λαϑέμεν (εςοηϊ. Ταγγῃ.) Ο. 1. 64. 
οἵ. αἀ. βύρτα. Ὑ- Τοργοβοηηρ ἱπιρί. 

“Ἑ κε, ἰϊογαῖνε. φαντί γε μὰν οὕτω κ’ 

ἀνδρὶ παρμονίμαν θάλλοισαν εὐδαιμονίαν 
τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι (ΥΝ11.: κεν οοἀά.) Ῥ. 
7. 20. Ὁ. ἴῃ τοὶ. οαυδα. α. ς. 800]. 

“γένος, οἷ κεν --- τέκωνται φῶτα᾽᾽ Ῥ. 4. 
δ1. β. ς. ορί. ῥῆμα δ᾽ ἐργμάτων 
χρονιώτερον βιοτεύει, ὅ τι κε σὺν Χαρίτων 

τύχᾳ γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι βαθείας Ν. 4. 

4. ς. ἀυν. [εἰ γάρ τις --- ἐξερείψαι 

κεν (οοἀά.: ἐξερείψειεν σοηΐ. ΤὨΪΟΓΒΟΝ: 
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ἐξερείψῃ μὲν ἩεττμΔπη) Ῥ. 4. 264. ἃ. 
ἔταξ. Ἰμενος οὔ κεν ἐς ἀπλακί Πα. 18. 6. 

κέαρ] λεανέ ἃ5 8εαὶ οὗ πὸ 120]! 88. θεὸς 
εἴη ἀπήμων κέαρ Ρ. 10. 22, τὸ δ᾽ ἐμὸν 

οὔ ποτε φάσει κέαρ ἀτρόποισι Νεοτπτόλε- 
μον ἑλκύσαι ἔπεσι Ν. 7. 102. τὸ δ᾽ ἐμόν, 

οὐκ ἄτερ ΑἸἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων γεύεται 
Ι. δ. 20. ἔκλαγξέ θ᾽ ἱερί --- 1 δαϊμόνιον 

κέαρ ὀλοαῖσι στοναχαῖς οὐ Καβϑαπάτα 
Πα. 84. 11. 

κεδνός) (-οἱ, -ὥν; -ᾷ, -άν, «αἱ: ϑαρετ!. πὶ. 
-ότατον.) ἃ. ἄδαν, ολενγίοπδα οἱ τεῖα- 

ἔνε. παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς 
ἑλὼν Ρ. 9. 122. τί φίλτερον κεδνῶν τοκέων 
ἀγαθοῖς; 1. 1. δ. Αἰακὸν βαρυσφαράγῳ 
πατρὶ κεδνότατον ἐπιχθονίων 1. 8. 22. 

ἤτορι δὲ φίλῳ παῖς ἅτε ματέρι κεδνᾷ 
Πα. 6. 12. ἀλλ᾽ οὔτε ματέρ᾽ ἔπειτα κεδνὰν 
ἔιδεν Πα. 6. 106. Ῥ. ροοὰ ἴῃ τεβϑρεςξίυ] 

δάάτοββ. “κεδνοὶ πολῖται’ Ῥ. 4. 117. 

ο. οὗ τίηρβ, ῥγίσεά, ἀδξαν 85 Ὀθϊοηρίηρ ἴο 

ΟΠδ᾽5Β ἤδη ν. κατακρύπτει δ᾽ οὐ κόνις 
συγγόνων κεδνὰν χάριν Ο. 8. 80. ἐν δ᾽ 
ἀγαθοῖσι κεῖται πατρώιαι κεδναὶ πολίων 
κυβερνάσιες Ῥ. 10. 12. 

κεῖθι} αἱ δα! ῥίαοε Αδραστος, ὃς τότε 
μὲν βασιλεύων κεῖθι Ν. 9. 11. 

κεῖμαι) (κεῖμαι, κεῖται; κείμενον: ἱπιρέ. 

κεῖτο.) 4. ᾿{., [ἐδ ὃς τ’ ἐν αἰνᾷ 

Ταρτάρῳ κεῖται, θεῶν πολέμιος, Τυφὼς 
ΡΒ, 1. 10. κεῖτο γὰρ ἐν λόχμᾳ (5ς. τὸ δέρμα 
λαμπρόν) Ῥ. 4. 244. πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι 

δίχα κεῖται θανών Ῥ. δ. 98. σάματι, 
πατροπάτωρ ἔνθα οἱ Σπαρτῶν ξένος 

κεῖτο Ῥ. 9. 88. ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις 
κεῖται (5ς. Νεοπτόλεμος) Ν. 7. 8ὅ. νεκρὸν 

ἵππον στυγέοισι --- κείμενον ἐν φάει (ΝΥῚ!.: 

κτάμενον οοὐά.) τ. 208, ἃ. ὄπισθεν δὲ 
κεῖμαι θρασειᾶν ἀλωπέκων ξανθὸς λέων 

{τ-. 2837. 5. τηεῖ,, δὲ δε! αδ] 5) εἀ, ον αἵ- 

πεὰ τὰ δ᾽ οὐκ ἐπ’ ἀνδράσι κεῖται. 
δαίμων δὲ παρίσχει΄ Ῥ,. 8. 16. ἐν δ᾽ 
ἀγαθοῖσι κεῖται πατρώιαι κεδναὶ πολίων 

κυβερνάσιες (κεῖνται ν. 1., οἱ. νδοίοτ- 
ΠᾶρΟΪ, ΘρσδοΣ], Οἱ πιογβαςβ, σὰ ἤομι., 972) 

Ῥ. 10. 71. ἐφ’ ἑκάστῳ ἔργματι κεῖτο τέλος 

1.1. 37. τὶν δ᾽ ἐν ᾿Ισθμῷ διπλόα θάλλοισ᾽ 

Βίαϊεν, Ριο δ. ΧΟ 
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ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται (Φνλακίδ᾽ ἄγκει- 
ταῖς Σ Νία85) 1. ὅ. 18. ς. ἰῃ {πιο8,5. 

παντὶ δ᾽ ἐπὶ φθόνος ἀνδρὶ κεῖται ἀρετᾶς 
ν. ἐπίκειμαι Παρθ. 1. 8. 

κεῖνος) (-ος, -ου, -ῳ, -ον, -οἱ, -ῶν, τοις, 
«οισι(ν), τους; -αὐὶ; κεῖνο ποτῃ., ἃςο., -α ἃςο.: 

ἐκεῖνος οοἀὐά., Ο. 2. 99, Ο. 8. 31, Ο. 6. 

102, Ο. 10. 80, Ο. 10. 41, Ο. 18. 16, Ο. 183. 

87, Ρ. 8. ὅδ, Ν. 8.11, Ν. ὅ. 22,1. 8. θῦ, 
(τ. 1317. 1, οοττ. ΒοςθοκἈ.) 

1. ἐδαί, ἰλοε6 οἴ. Ὧε8 Ῥίδοςβ, 07. 8. 
ΓΒ ῥσχίοσ σοίοσοποο. ἴδε καὶ κείναν 

χθόνα Ο. 8. 81. κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἶποι 
ἔργα ἰδοβ8ε 29 νἱοϊοτίε8 οὐ πε ἰγαΐμοῦ 

Δο].5145 Ο, 8. 63. κεῖνον κατὰ χρόνον 8ς. 

οἵ πὶβ νἱοςίοτν Ο. 10. 102. κεῖνο δ᾽ ᾿Αφαί- 

στοῖο κρουνοὺς ἑρπετὸν δεινοτάτους ἀνα- 

πέμπει ΤΥΡΒΟΒ Ῥ. 1. 26. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ 

κεῖνον αἰνῆσαι μενοινῶν Ηίογοη. Ῥ. 1. 42. 

κείνας --- ποικιλανίους ἐδάμασσε πώλους 

ἴ8Βοβαὸ ΜΓ ννΐοἢ ἢ ΜῸΠ 18 νἱοίογΥ 

Ρ, ἃ. 8. ᾿'κεῖνος ὄρνις᾽᾽ Ῥ. 4. 19. “᾿'κείναν 

λάβε σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον᾽" 
1λῦγα Ῥ. 4. 48. ἀλλ᾽ ἤδη τελευτὰν κεῖνος 

αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν Ῥ. 4. 210. 

ἕλπετο δ᾽ οὐκέτι οἱ κεῖνόν γε πράξασθαι 
πόνον Ῥ. 4. 248. καὶ μὰν κεῖνος ᾿Ατλας 

Ῥδιιορῃῖοβ Ῥὶ 4. 289. ἄνδρα κεῖνον 

ἐπαινέοντι συνετοί (τὸν ᾿Αρκεσίλαν. Σ.) 

Ῥ, ὃ. 107. κεῖνο κεῖν᾽ ἅμαρ διαίτασεν Ρ. 9. 

68. κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς 

ΟὨτγοπιοβ Ν. 1. 9. ἐν πολέμῳ κείνα θεὸς 

ἕντυεν αὐτοῦ θυμόν (Αἰδώς ν. 838) Ν. 9. 86. 
κείνων λυθέντες (δεσμῶν 8υρρ. ΥΜΝ]].} {τ΄ 

86. 7α! κείνῳ χρόνῳ Δ. 4. ἁ. 1. ὑτοὸ 5108., 
ἘΠΙΡΠα5ἰβίηρ βοὴ ῥργονι δὶ πιοπιοηοὰ 

Ῥόῖβοπ οὔ ἰδίηρ, ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι 
κεῖνον --- χρή (Ηἱοτοη ν. 2) Ο. 1. 10]. 

καὶ κεῖνος, ὅσα χάρματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν, 

τίς ἂν φράσαι δύναιτο; (Τποτοῦ ν. 95) 
Ο. 2. 99. κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶν --- ἐπίσταν- 
ται (ἡμίονοι ν. 22) Ο. 0. 38. κεῖνος --- 

κραίνει σέθεν εὐτυχίαν (Ηοτηιε5. ν. 79) 

Ο. 6. 80. θεὸς τῶνδε κείνων τε κλντὰν 

αἶσαν παρέχοι (ἴῃς τοϊαῖνοβ οἱ Ἠδροβίαβ 

ἴῃ ϑιγπιρῆδ!ο8 ἀπὰ ϑγυγδοιβο, οἵ. οἴκοθεν 

οἴκαδ᾽ ν. 39) Ο. 0. 102. κείνοισι μὲν --- 
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κεῖνος 

πολὺν ὗσε χρυσόν ([π6 πποάϊδηβ ν. 48: 

κείνοις ὁ ςοηΐ. Μίηρατο!}) Ο. 7.49. κεῖνα δὲ 

κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα (Μεϊς588 ν. 84) Ο. 8. 

62. κεῖναι γὰρ ὥπασαν τὰ τέρπν᾽ (Χάριτες 
ν. 27) Ο. 9. 28. κείνων δ᾽ ἔσαν χαλκάσπι- 

δες ὑμέτεροι πρόγονοι (λαοί ν. 46) Ο. 9. 68. 

δάμασε καὶ κείνους (Κις αἴΐοβ ἀπά Ευτγγίοβ 

ν. 28) Ο. 10. 80. καὶ κεῖνος (Αὐγέας ν. 

85) Ο.10. 41. ἀπὸ κείνου χρήσιος (Ῥοϊ γ᾽ 05 
ν. 78) Ο. 18. 76. σὺν δὲ κείνῳ (Ῥερμα8ο5 ν. 

86) Ο. 18. 81. τῷ πόλιν κείναν --- Ἱέρων 
ἐν νόμοις ἔκτισσε (Αἰῖϊπα ν. 60) Ρ. 1. 61. 

ἔτραπεν καὶ κεῖνον (ΛΕκΙερίοΒ ἔτοπι ν. 83) 

Ρ. 8. δῦ. τηλαυγέστερον κείνῳ φάος 

ἐξικόμαν κε (Ηἰδτο ν. 72) Ρ. 8. 7δ. μετὰ 

γὰρ κεῖνο πλευσάντων Μιννᾶν (πε ποϊάξη 

ἤοοςς ν. 69) Ῥ. 4. 69. ΄᾿᾿ἔπος ἐντράπελον 

κείνοισιν εἰττῶν᾽ (ἴὩς Δαν οἱ ΟΠοίτγου 

ν. 106) Ῥ. 4. 105. κείνου γε κατὰ 

κλέος (]}450ῃ ν. 128) Ῥ. 4. 135. σὺν 

κείνοισι (τ 5 τοϊδνοβ -- οἱ δ᾽ ν. 

1338) Ῥ. 4. 184. “'κείνων φυτευθέντες᾽" 
{(Κεοῖμουβ δπὰ ϑαϊσηοπουβ ν. 148) Ρ. 4. 

141. κεῖνος γὰρ (ΙΣΟΡΒΣ 05 ν. 381) Ρ. 4. 

281. κεῖνόν γε καὶ (Βαϊίοβ ν. δδ) Ρ. ὅ. δ7. 
κεῖνο κεῖν᾽ ἅμαρ διαίτασεν ({Πὸ πιαττίαρο 

οἱ Αροΐο δαπὰ ὄγγεπε ν. 66) Ρ. 9. 68. 

κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν --- ἕννεπεν 
(Νετους ν. 94) Ρ. 9. 98. πολλὰ μὲν κεῖνοι 

δίκον φύλλ᾽ ἔπι καὶ στεφάνους Ρ. 9. 123. 

βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι κείνου φαιδίμαν γαίᾳ 
πεφύρσεσθαι κόμαν ἕνεπεν {τινα ν. 64) 
Ν, 1. 68. ἐγὼ δὲ κείνων τέ μιν ὀάροις λύρᾳ 

τε κοινάσομαι (πα ἘΠ υΠῚΡῈ βἰηροῖβ ν. 4) 

Ν, 8.,.11]1. κεῖνος ἀμφ᾽ ᾿Αχέροντι (ἸΚ411Κ|68 

ν. 80) Ν. 4. 86. πρόφρων δὲ καὶ κείνοις 

ἄειδ᾽ ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος 

χορός (Αἰακίἀαἱ ν. 18) Ν. δ. 32. ὡς ἦρα 
νυμφείας ἐπείρα κεῖνος ἐν λέκτροις ᾿Ακάστον 

εὐνᾶς (Ρεϊςυϑ ν. 36) Ν. δ. 80. καὶ νῦν τεὸς 

μάτρως ἀγάλλει κείνου ὁμόσπορον ἔθνος 
(Ρεϊουϑ ν. 86: καὶ σοῦ α Σ Ομ γ151) Ν᾿ ὅ. 48. 

κεῖνος γὰρ ᾿Ολυμτπόνικος ἐὼν (Ρταχὶ- 

ἄδτηοβ ν. 16) Ν. 0. 117. ἤθελον κείνου γε 

πείθεσθ᾽ ἀναξίαις ἑκόντες (Αἰακοβθ ν. 8) 

Ν. 8. 10. κεῖνος καὶ Τελαμῶνος δάψεν 

υἱὸν (Φθόνος, ἔτοπι φθονεροῖσι ν. 21) Ν. 8. 
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28. ὁ δ᾽ ὄλβῳ φέρτατος ἵκετ᾽ ἐς κείνου 
γενεάν (Απιρῃϊΐτγου ν. 13) Ν. 10. 14. 

κείνου γὰρ ἐπιχθονίων πάντων γένετ᾽ 

ὀξύτατον ὄμμα ({γπῖκουϑ ν. 61) Ν. 10. 62. 

κεῖνοι γὰρ (Καϑῖοτ δπά [οἷδοβ ν. 16) 1. 1. 

17. πολλὰ μὲν ἀρτιεπτὴς γλῶσσά μοι 
τοξεύματ᾽ ἔχει περὶ κείνων κελαδέσαι 
(Αἰακίἀαὶ ν. 48) 1. δ. 47. πέφνεν δὲ σὺν 

κείνῳ Μερόπων ἔθνεα (Τεϊδπιοπ ν. 26) 

Ι. 6. 81. ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασε δή ποτε 
καὶ κεῖνος ἄνδρας (ΝΊΚΟΚΙ6Β ν. 04) 1. 8. 66. 
κείνοις δ’ ὑπέρτατον ἦλθε φέγγος (πε 
δηραϑίοιβ οἱ ἴῃς ΛΡάοτίίαπβ ν. 89) Πα. 

2. θ8. Διὸς παῖς ὁ χρυσός. κεῖνον οὐ σὴς 

οὐδὲ κὶς δάπτει ἔτ. 292, 9. 88 απίεοσάοπε 

οἱ ῥγοοςαϊηρ τοϊϑῖνο οἴδυδο, οἷσι δὲ Φερ- 

σεφόνα ποινὰν παλαιοῦ πένθεος δέξεται, 
ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει 

ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν τ. 183. 2. ΒΡ, νἱ(ἢ- 
ουξ ρυἱοσ τοίεσοηςα. (θεὸς) ἀνέχει τοτὲ 

μὲν τὰ κείνων, τότ᾽ αὖθ᾽ ἑτέροις ἔδωκεν 

μέγα κῦδος Ρ. 2. 89, οἱ. Ο. 6. 102. 
2. τοιοῦτος, σπολ α οπε ας ἱπαΐ εἰ δ᾽ 

εἴη μὲν ᾿Ολυμπιονίκας, βωμῷ τε μαντείῳ 

ταμίας Διὸς ἐν Πίσᾳ, --- τίνα κεν φύγοι 
ὕμνον κεῖνος ἀνήρ; Ο. 6. 7. προφρόνων 

Μοισᾶν τύχοιμεν, κεῖνον ἅψαι πυρσὸν 

ὕμνων καὶ Μελίσσῳ (τουτέστι τὸν τοι- 
οὔτον. Σ: δυο 88 ΗἩογλοσ ᾿ξ ἔοσγ Αἰδϑ8) 

Ὶ, 4, 48. σειρῆνα δὲ κόμπον --- μιμήσομ᾽ 

ἀοιδαῖς κεῖνον, ὃς Ζεφύρου τε σιγάζει 

πνοὰς αἱψηράς Παρθ. 3. 10. 

3. (ταρᾷ. Ἰἐμὶν δὲ πάὰ[ρ) κείνοι[ς Πα. 

10. 19. κείνῳ μὲν Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφίαλος 

ἀμφίκειται ἔτ. 92. ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖν᾽ 

εἶσ᾽ ὑπὸ χθόν᾽ (Τοευξίοϊ : ἐκεῖνα κοινὰ εἶσ᾽ 
ςοἄά.) ἔτ. 187. 1. κεῖνοι γάρ τ᾽ ἄνοσοι καὶ 

ἀγήραοι τ. 148. 

[κεινός, ν. κενεός.] 
κείρω] οἱ οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερ- 

θέντες ᾧχοντ᾽ ἀγλαοί, ἀλλ᾽ ἅπαν νῶτον 
καταίθυσσον (καρθέντες εχ χπηὸὺ εοὰ. 

Θ.ῆτ.) Ῥ. 4. 82. πιςῖ., “ὁσία κλυτὰν χέρα 

οἵ προσενεγκεῖν ἦρα καὶ ἐκ λεχέων κεῖραι 

μελιαδέα ποίαν; Ῥ. 9. 87. 

πκελᾶδεννός «. γέηρίπε, πιεϊοάίοιες ἐξ 

ἐπέων κελαδεννῶν Ῥ. 8. 118. Χαρίτων 



κελἄδέω 

κελαδεννᾶν Ρ. 9. 89. κελαδεννᾷ σὺν μελι- 
γάρυι παιᾶνος ἀγακλέος ὀμφᾷ Πα. ὅδ. 46. 

Ὁ. ποὲεν κελαδεννᾶς τ᾽ ὀρφανοὶ ὕβριος Ι. 4. 8. 

κχελἄδέω] (κελαδέοντι,- -ἔοντι; -ἐων; -εἴν: 

μ.ϊ. -ἡσω, -ἥσομεν: δοΓ. -σε, -ἦσαθ᾽ῦ, 

σαν; -ἡσετίε) 5.0]. σοπὶ.; -ἦσαι, -ἐσαι 

οοπὶ.: πηοά. {.ι. -«η"σόμεθα) ἃ. ἄγη: 6. 

8ςο. κελαδεῖν Κρόνου παῖδ᾽ Ο. 1. 9. 
τίνα ϑεόν, τίν᾽ ἥρωα τίνα δ᾽ ἄνδρα 
κελαδήσομεν; Ο. 2. ἃ. ὄτρυνον νῦν ἕταί- 

ρους -- πρῶτον μὲν Ἥραν Παρθενίαν 

κελαδῆσαι Ο. 6. 88. ὄφρα Θέμιν ἱερὰν 
Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν γᾶς ὀμφαλὸν 

κελαδήσετ᾽ (Ησγπε: κελαδῆτε οοἀά,) 

Ρ. 11. 10. εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆ- 
σαι σὺν Χαρίτεσσιν Ν. ϑ. δ4. ο. ἀυρ!]. δςς., 

καί νυν ἐπωνυμίαν χάριν νίκας ἀγερώχον 
κελαδησόμεθα βροντὰν (ςἕ. Ρ. 11. 10: 1. 6. 

88 ἃ νϊοἴοτν ὑ]6β5ίηρ. ν. ἐπνύμιος) Ο. 10. 

19. ἄμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνου σεισίχθον᾽ υἱὸν 

γείτον᾽ ἀμειβομένοις εὐεργέταν ἁρμάτων 
ἱπποδρόμιον κελαδῆσαι 1. 1. δ4. Ῥ. 
08. ἀναβάσομαι στόλον ἀμφ᾽ ἀρετᾷ 

κελαδέων Ῥ. 2. 68, οἱ. Ῥ. 3. 1δ. ς. ς. 

φορῇ. δςς., δὲ δ κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ 
χρυσέας ἐλαίας ἀδυμελῆ κελαδήσω Ο. 11. 

14. Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι 

πίθεό μοι ποινὰν τεθρίπττων Ῥ. 1. δ8. 
θαμά κε, τῷδε μέλει κλιθείς, ὕμνον κελά- 

δησε καλλίνικον (υἱὸν οοηϊ. Βεῖρκ) Ν. 4. 

10. πολλὰ μὲν ἀρτιεπὴς γλῶσσά μοι 
τοξεύματ᾽ ἔχει περὶ κείνων κελαδέσαι (Βτ. 

ΚΟ: ν. Ε. Ἐγᾶηϊκοὶϊ, ἵζ. Ζ2., 1909, 268; 
ΘΟ Ζ,, 1, 108: κελαδῆσαι οοάά.: κε- 

λαδέμεν Ἐτ. 5Θοππιϊά) 1. δ. 48. ἔσσνταί τε 

Μοισαῖον ἅρμα Νικοκλέος μνᾶμα πυγμά- 

χου κελαδῆσαι 1. 8. 02. παρθένοι χαλκέᾳ 

κελαδ[έον)τι γλυκὺν αὐδᾷ [τρόπ]ον Πα. 
2. 101. κελἸάδησαν αὐδάν Πα. 7. 17. 

κελαδ[ήσαθ᾽ --- ὕμνους (ϑυρρ». 5πε6)} ο 

ν.]. ἀρ. Σ.) Πα. 78. 10. δΊρθιον ἰάλεμ[ον --- 

Ἱκελαδησατί Θρ. δᾶ. 8 -- Ὁ. 7. ἃ. οἵ 

ἴῃς βοὴρ ἐξβεϊέ, κελαδέοντι μὲν ἀμφὶ 

Κινύραν πολλάκις φᾶμαι Κυπρίων γεξοιεπὰ 
Ῥ. 2. 1δ. ἀγών, τὸν ὕμνος ἔβαλεν ὀπὶ 

νέων ἐπιχώριον χάρμα κελαδέων οεἰεδγαίἑηρ 

Ν. 8. 66. 

2τῦ κέλευθος 

κελᾶδῆτις] (. δα]., ἀγριπίηρ κεῖνος ἀμφ᾽ 
᾿Αχέροντι ναιετάων ἐμὰν γλῶσσαν εὐρέτω 

κελαδῆτιν Ν. 4. 80. 

κέλᾶἄδος} εἰεαν τομμὰ νόμων ἀκούοντες 

θεόδματον κέλαδον τ. 8δεο. σὲ δ᾽ ἐν 

τούτῳ λόγῳ χρησμὸς ὥρθωσεν μελίσσας 
Δελφίδος αὐτομάτῳ κελάδῳ μἤεγαμος Ῥ. 4. 

600. 
κελαινεγχής] οἱ δίαζκ Ἔρέαν 

νεγχεῖ τ᾽ "Αρει᾽" Ν. 10, 84. 
κελαινεφής}] οἵ δίαελ εἰομα5 ἃ. εορίτῃ. 

οἱ Ζευϑ. κελαινεφεῖ σὺν πατρὶ Πα. 0. 

66. κελαινεφέ᾽ ἀργιβρένταν --- Ζῆνα Πα. 

12. 9. Ὁ. οἱ επΐηρ8 ““κελαινεφέων 
πεδίων Ῥ. 4. δῶ. κελαινεφέι δὲ σκότει 

(τ. 1080. 8. 
κελαινῶπις] δίαοκ υἱδαρεάὰ κελαινῶπιν δ᾽ 

ἐπί οἵ νεφέλαν ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων 
ἀδὺ κλάιθρον, κατέχενυας (ἰ. 6. ὕπνον) Ρ. 1. 
1. 

κελαινώψ] συωανίλν 7αςεὰ 

“κελαι- 

κελαινώπεσσι 
Κόλχοισιν Ρ. 4. 212. 

πκελἄρύζω) ρινρὶδ οιΐ προβάτων γὰρ 

ἐκ πάντων κελάρυξεν --- θηλᾶν γάλα 
“(γι 1040. 1". 

κέλευθος) (τς, -ου, -ῳ, -ον; -οἱ, -οις, -ους.) 

ἃ. ῥαίδ, ὡὧαγν Ἰΐϊ. ἔργα δὲ ζωοῖσιν 

ἑρπόντεσσί θ᾽ ὁμοῖα κέλευθοι φέρον Ο. 7. 
δ2. οὐδὲ Κρονίων --- στείχειν ἐπώτρυν᾽, 
ἀλλὰ φείσασθαι κελεύθου ουέγηεν Ν. 9. 20. 

οἱ ἔς 8ε84, ἐκάλει νύκτας τε καὶ πόντον 

κελεύθους Ῥ. 4. 195. ἁλὸς βαθεῖαν κέλευθον 
ἀνοίγων ΡῬ. 5. 88. Ὀ. πιεῖ. α- ἀλλὰ 
κελεύθοις ἀπλόαις ζωᾶς ἐφαπτοίμαν Ν. 8. 

8δ. “κύριον ὃς πάντων τέλος οἶσθα καὶ 
πάσας κελεύθους ἱ. 6. 411 16 τινᾶγ8 ἐπαΐ 

Ἰςαὰ το ᾿ξ Ῥ. 9. 46. οὐ γὰρ πάγος οὐδὲ 

προσάντης ἀἁ κέλευθος γίνεται, εἴ τις εὖ- 

δόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς ᾿Ελικωνιάδων 
Ι. 2. 338. εὐθεῖα δὴ κέλευθος ἀρετὰν ἐλεῖν 
“τ. 108. 8. β. αι (οἵ 5056) ζεῦξον 

ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων --- ὄφρα κελεύθῳ 
τ᾽ ἐν καθαρᾷ βάσομεν ὄκχον Ο. 6. 38. ἧρ᾽ 

ὦ φίλοι, κατ᾽ ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινά- 
θην, ὀρθὰν κέλευθον ἰὼν τὸ πρίν Ῥ. 11. 838. 

ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος 
1. 4.1. εἰ δὲ τέτραπται (5ς. Αἴγινα) θεοδό- 
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κελεύω 

τῶν ἔργων κέλευθον ἂν καθαράν 1. 6. 238. 
μυρίαι δ’ ἔργων καλῶν τέτμανθ᾽ ἑκατόμ- 
πεδοι ἐν σχερῷ κέλενθοι καὶ πέραν Νείλοιο 

παγᾶν καὶ δι’ Ὑπερβορέονς 1.6. 22. Αἰολεὺς 
ἔβαινε Δωρίαν κέλευθον ὕμνων “(τ. 1915" 

ς. ἔγαβ. Ἱντι κέλευθον ἐπισπησειῖί Ρ. 

Οχν 2622. ἔτ. 1. θ αὰ δέν. 8460. 

κελεύω] (κελεύεις: (ἐ)κέλευσε(ν), κέλευσ᾽.) 

δία ς. αος. ἂς ἰηξ, πέμποισ᾽ ἀμφετό- 

λους ἐκέλευσεν ἧἦρωι πορσαίνειν δόμεν 
Εἰλατίδᾳ βρέφος (8ο. Πιτάνα) Ο. 6. 82. 

Ζηνὸς ἐπ’ ἀκροτάτῳ βωμῷ --- χρηστήριον 
θέσθαι κέλευσεν (65. ᾿Απόλλων) Ο. 6. 70. 

ἐκέλευσεν --- Λάχεσιν χεῖρας ἀντεῖναι 
(Μοβοῖ.: (ἐγκέλευσε ςοὐά.) Ο. 7. 64. σὺν 

δ᾽ ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν Ρ. 

9. 216. εἰ δέ τοι μάτρῳ μ᾽ ἔτι Καλλικλεῖ 

κελεύεις στάλαν θέμεν Παρίου λίθου λευκο- 

τέραν Ν. 4. 80. Σθενέλοιό μιν υἱὸς κέλευσεν 

μόνον ἄνευ συ[μμ]αχίας ἵμεν (ΓοΡεῖ: 

κέλευε Πκ0; ἐκέλευσε ΠΡῸ) ἔτ. 169. 4δ. 1α 
κέλευσ᾽ τ. Ὄχν. 1792 ἔτ. 84. 

πέλῃς]} γαοσλογεβῦ 0 κέλης ἴον Ῥ. Οχγ. 
841 ἐσ. 48. 

κέλομαι] (κέλεται: ἱτη ρ΄. κέλοντο δοτ. κελή- 
σατο: 6Ρ. γεάυρ!. δος. κέκ'λευ.) ἃ. διά 
ς. ἰηξ, 

μὲν -- κελήσατο νεκταρέαις σπονδαῖσιν 

ἄρξαι καρτεραίχμαν ᾿Αμφιτρνωνιάδαν 1. 
6. 87. Σίσυφον κέλοντο ᾧ παιδὶ τηλέφαν- 
τὸν ὄρσαι γέρας φθιμένῳ Μελικέρτᾳ ἔτ. 

δ. 1. ». τοάυρ!. δος. πανηδ, «αἱ μἔκ᾿καί 

νιν ὄρνιχος φανέντος κέκ'λευ ἐπώνυμον 

εὐρυβίαν Αἴαντα’ (Μοϊαποδέποη: κέκλετ᾽ 
οοδάὰ.) 1. θ. 58. 

κενεός, ϑκεινός] (-εάν, -εάν, -εᾶν; -εῶν, τεά: 

κεινός οοἀὐὰ.) φρηρίν, τηεοῖ., ἐηποίίεοιιαϊ 

οὐ χθόνα ταράσσοντες --- κενεὰν παρὰ 
δίαιταν Ο. 2. 66. φθονερὰ δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ 
βλέπων γνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει 
χαμαὶ πετοῖσαν Ν. 4. 40. κενεᾶν δ᾽ ἐλπί- 

δων χαῦνον τέλος Ν΄. 8. 46. ο. ἐπίεγη. 86ς., 

κενεὰ πνεύσαις ἔπορε μόχθῳ βραχύ τι 
τερπνόν ὐὐὴὴε ὄριρὲν αεῤὶγαίοη Ο. 10. 98. 

χαύνᾳ πραπίδι παλαιμονεῖ κενεά (ὁ υαὶη 
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 πενεόφρ' ρων] ἐηιρέν »"ἡηάοὰ 

- μενέωσις] ε»ηρέγέηβ 

χεντέω] ροαά 

κέντρον] φοαά, Φῥτν 

ἐνυπνίῳ δ᾽ ἃ τάχιστα πιθέσθαι. 
κελήσατό μιν Ο. 18. 80. “κέλεται γὰρ ἐάν . 
ψυχὰν κομίξαι Φρίξος᾽ Ρ. 4. 169. τὸν ᾿ 

κερἄϊζω] «ἰαν 

᾿ κέρας] α. ἀνίηλίηρ ἤογτι 

κεραυνός 

ῬΡ. 2. 61. οἱ ρεγβ. οὔ μιν διώξω" κεινὸς 

εἴην (ροϊ ἐξ. κενεὸς ςοηΐ. ϑεῖγ., οἵ. 

ΘοῦνΥζΖ.,, 1. 472) Ο. 3. 46. ἔγταρ. Ἰχψγνχαν 

κενεῶ[ν] ἐμεί ἔγ. 1404. δὅ (39). 

ἀλλὰ βρο- 
τῶν τὸν μὲν κενεόφ'ρονες αὖχαι ἐξ ἀγα- 

ϑῶν ἔβαλον Ν. 11. 29. κενεοφρόνων 

ἑταῖρον ἀνδρῶν (5ς. φθόνον) τ. 812. 
ἣ πόντον κενέωσιν 

(.) ἂμ πέδον (8ς. φέρεις: ἂμ Ἠεγηᾶπῃ: 
ἀλλὰ «ςοὐἀά. Ὁῖοα. ΗΔ]. ςοπέταᾳ τησῖ.: 

κενεώσιας οσοπὶ. 5.8τ.) Πα. 9. 16. 

ἹΚένταυρος] α. [δς ζεηπΐαυς ΟΒείτοη, 80ῃ 

οἵ Κγοῃοϑ. Μάγνητι --- Κενταύρῳ 
Ρ. 8. 46. “Κενταύρου ---- κοῦραι" Ρ. 4. 108. 

Κέντανρος ζαμενής Ρ. 9. 88. παρὰ Κρονί- 

δαν Κένταυρον Ν. 8. 48. Ὁ. ἃ πιοηϑΐοτ, 
808 οὗ Ι[χίοῃ, δῖπε οἱ (ομίβυζϑθ. τὸν 

ὀνύμαζε τράφοισα Κέντανρον Ρ. 2. 44, 
στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ᾽ 

ἅπαν νῶτον ποτικεκλιμένον κεντεῖ Ὁ. 1, 28. 

ποτὶ κέντρον δέ τοι 

λακτιζέμεν τελέθει ὀλισθηρὸς οἶμος Ῥ. 2. 94. 

ἐμβάλλων τ᾽’ ἐριπλεύρῳ φυᾷ κέντρον 

αἱανὲς Ῥ. 4. 286. πιεῖ., ἐν ξυνῷ κεν εἴη 

συμπόταισίν τε γλυκερὸν καὶ Διωνύσοιο 
καρπῷ καὶ κυλίκεσσιν ᾿Αθαναίαισι κέντρον 

80. δο βκοϊίου ἕσγ, 134, 4, κέντρον δὲ μάχας 

ὁ κρατιστεύων λόγος ἐγ. 180. 3. 

ἀκόντεσσίν τε χαλκέοις 

φασγάνῳ τε μαρναμένα κεράιζεν ἀγρίους 

ϑῆρας (Ξς. Κυράνα) Ῥ. 9. 21. ἀλλ᾽ οἷος 
ἄπλατον κεράιζε θεῶν Τυφῶνα πεντη- 

κοντοκέφαλον ἀνάγκᾳ Ζεὺς ἔτ. 98. 

ἐξ ἀργνυρέων 
κεράτων πίνοντες ἔτ. 166. 4. Β. δναηποῖ 
οἱ ἃ τίνε. Αἰγνπτίαν Μένδητα, πὰρ 
κρημνὸν θαλάσσας ἔσχατον Νείλου κέρας 

ἰ. 6. ὃν ἐδδ Ξεα΄ς δαηᾷ, 46 ἐπὰ οἵ α δγαμοῖ 

οὐ δὲ Νῖϊο, νὶζ. “ψοτε πε Θαϑίογη 

Ὅτᾶποβ οἱ ἴπς ΝΘ ἀε]ῖα {ἰονν5 ἱπίο κα 

Ταηβὶβ ἐγ. 201. 2. 

κεραυνός] (ὀς, -οὔ, -ᾧ, -ὀν.) εἰ άδνδοῖ!, 
ΜοᾶΡρου οὗ ΖθουΒβ. ἀποθανοῖσα βρόμῳ 

κεραυνοῦ --- Σεμέλα Ο. 3. 36. καὶ πυρπά- 
λαμον βέλος ὀρσικτύπον Διός, ἐν ἅπαντι 

κράτει αἴθωνα κεραυνὸν ἀραρότα Ο. 10. 



κεραυνόω 

88. καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις 
Ῥ. 1. δ. αἴθων δὲ κεραυνὸς ἐνέσκιμψεν 

μόρον Ῥ. 8. ὅδ. Κρονίδαν, βαρυόπαν 
στεροπᾶν κεραυνῶν τε πρύτανιν Ρ. 6. 24. 

δμᾶθεν δὲ κεραυνῷ τόξοισί τ᾽ ᾿Απόλλω- 
νος Ῥ. 8. 17. ὁ δ’ ᾿Αμφιαρεῖ σχίσσεν 

κεραυνῷ παμβίᾳ Ζεὺς τὰν βαθύστερνον 

χθόνα Ν. 9. 24. Ζεὺς δ᾽ ἐπ᾽ ἼἼδᾳ πυρφόρον 
πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν Ν. 10. 71. ὃς 
κεραυνοῦ τὰ κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει 
χερὶ τριόδοντός τ᾽ ἀμαιμακέτονυ 1. 8. 84. 
“χθόνα τοί ποτε καὶ στρατὸν ἀθρόον 
πέμψαν κεραυνῷ τριόδοντί τε ἐς τὸν 

βαϑὺν Τάρταρον δε. Ζευβ διὰ Ῥο- 
βεἰάοη Πα. 4. 48. ἀλλά μιν Κρόνον παῖ[δες) 

κεραυνῷ χθόν᾽ ἀνοιξάμενοι ἔκρυψαν Πα. 

8. 18. ἐν δ’ ὁ παγκρατὴς κεραυνὸς ἀμ- 

πνέων πῦρ κεκίνηται Δ. 2, 1δ. πῦρ πνέον- 

τος ἅ τε κεραυνοῦ ἄγχιστα (5ς. ἡμένη. ἱ. ε. 

ΑἸΒ6π6) ἔς. 146. ἴεβὲ., Ουΐϊηξ,, [π8ι., 8. 6. 

71; Ἠετζου] 8 ἱππρεΐυπι δάνοτβυβ Μεγο- 

Ῥδβ --- ποΩ ἰθσῺϊ πες νη πδς πηδσὶ 

8βεὰ ἐυϊτυΐηὶ αἱοίε βἰπιίοτη ἐυΐ8δ86. αυοά 

ἰεϑειπιοηίυπ δὰ τ. 886. ἐγαπεοηάυτα 
4886 νἱ. ΙοΡε]. ἔτ. 888 τε ἐσ. δ0 5 ῆγ. 

κεραυνόω] δίαϑέ υοἱἱδ ἱἱρλιπὶηρ γαῖα δ᾽ 
ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο κεραυνωθεῖσα Διὸς 

βέλεσιν μάντιν Οἰκλείδαν Ν. 10. 8. 
Κέρβερος) Βυμράτεά δεαδεὰ ἄορ οὐ ἔδο 

Ὁπάογνογ) ἃ. ἐεβί., Σ οπι., Θ 8068: Πίν- 

δαρος μὲν οὖν ἑκατόν, ᾿Ησίοδος δὲ πεντή- 

κοντα ἔχειν αὐτὸν (-- Κέρβερον) κεφαλάς 

φησιν ἔτ. 2490 δὰ Δ. 2. ν. ἐγ. 2494 δὰ 

Δ. 3, οἵ. Ετα]απ. 

πκερδαίνω] ξζαΐη καὶ γὰρ ἡρώων ἀγαθοὶ 
πολεμισταὶ λόγον ἐκέρδαναν Ι. ὅ. 27. 

κερδἄλέος] φαΐ κέρδει δὲ τί μάλα 
τοῦτο κερδαλέον τελέθει Ρ. 2. 18. 

κερδίων) ςοτορ. 84)]., »"ογδ ῥυοζίιαδϊδ οὔ 
τοὶ ἅπασα κερδίων φαίνοισα πρόσωπον 
ἀλάθει' ἀτρεκές Ν΄. 5. 10. 

κέρδος) (ος, -εἰ, -ος; -ἔων, -ἔσιν.) φαὶπ 

κέρδει! δὲ τί μάλα τοῦτο κερδαλέον τελέθει; 
(κερδοῖ ςοπὶ. Ἡυβοῖκο) Ῥ. 3. 78. ἀλλὰ 

κέρδει καὶ σοφία δέδεται Ῥ. 8. ὅ4. “ἐντὶ 
μὲν θνατῶν φρένες ὠκύτεραι κέρδος αἰνῆσαι 

πρὸ δίκας δόλιον’ Ῥ. 4. 140. κέρδος δὲ 

21 κεφἄλά 

φίλτατον ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροι 
Ῥ, 8. 18. (σοφοὶ) οὐδ᾽ ὑπὸ κέρδει βλάβεν 
Ν. 7. 18. αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα κέρδει 
κρύπτεται Ν. 9. 838. ὃς δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθλοις ἣ 
πολεμίζων ἄρηται κῦδος ἀβρόν, εὐαγορη- 
θεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεται 1. 1. δ1. Ρ]., 

μὴ δολωθῇς, ὦ φίλε, κέρδεσιν ἐντραπέλοις 
(Ἰοου8 τλθῖσ. οἂυβα ναγὶβ οοτγείρίζατ.) Ῥ. 

1. 92. κερδέων δὲ χρὴ μέτρον θηρευέμεν 
Ν. 11. 47. 

[κερδώ χ κερδοῖ δὲ τί μάλα τοῦτο 
κερδαλέον τελέθει; (ΗΠ υβομῖκς: κέρδει ςοἀὰ.) 
Ρ. 2. 18. 

πκερόεις) λογηά σ::έ΄ κεροέσσᾳ -- ἐλάφῳ 
(ν γεξεπῦδος : κεράσασα ςοὐὰ, ῬΙυξατομὶ: 
κεράστα Οεϊανοί) "(τ 1074. 4." 

κερτομέω)] νἰδίομίϊ ὧὦ τάν, μή με κερ- 
τόμ[ει. (ϑ!ρὉ. 51611} ἔτ, 21θα. 4. 

κευθμών} λοϊίοιυ, εἰσ οἱ ἃ πιουπίδίη. 

“ὁρέων κευθμῶνας ἔχει! σκιοέντων᾽᾿ Ῥ. 9. 

84. καί ποτε τὸν τρικάρανον Πτωίον 

κευθμῶνα κατέσχεθε ἔτ. 681. 
χεῦθος) λοίίοτυ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ 

πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται, τὰν δ᾽ ὑπὸ 

κεύθεσι γαίας ἐν γνάλοις Θεράπνας (8ς. 

Διόσκουροι) Ν 10. δ. κευϑεαί δ1τ. 
8844. 12. 

κεφᾶλά] (-ά, -ἄς, -ᾷ, -ἀν; -ἄν, -«αἱς.) ΓΕ 

δεαά Ἰἰϊ. λίθον --- μενοινῶν κεφαλᾶς 

βαλεῖν Ο. 1. ὅ8. Εὐρυσθῆος ἐπεὶ κεφαλὰν 
ἔπραϑε φασγάνου ἀκμᾷ Ρ. 9. 80. (θρῆνον). 
τὸν παρθενίοις ὑπό τ᾽ ἀπλάτοις ὀφίων 

κεφαλαῖς ἄϊε λειβόμενον ἱ. 6. ἴπ6 Βηδῖκε8 
{πὶ ἰογιηδὰ ἰδ δπαὶγ οἱ ἔῃε Οογβοῦβ 

Ῥ. 12. 9. ἀλλά νιν εὑροῖσ᾽ ἀνδράσι 
θνατοῖς ἔχειν ὠνύμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν 

νόμον (οἴ. τὸν πολυκέφαλον νόμον [ὈῬΊαυϊ.7, 

περὶ μουσικῆς, 1138) Τ΄. 12. 28. ἐπειδὴ 

τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γεῖΤαντάλου λίθον 

παρά τις ἕτρεψεν ἄμμι θεός 1. 8. 9. τὰν δὲ 
(8.. ἵππον) πρνυμνὸν κεφαλᾶς ὀδὰξ αὐχένα 

φέροισαν 8ς.. οὗ ἐΐ8 τοοίῃ ἔτ. 169, 81. 

σκολιαῖς γένυσσιν ἀνδέροντι πόδας ἠδὲ 
κεφαλάν (Βετρίι: κεφαλάς οοἄά.;: 8ς. οὗ ἃ 

Βοτθ6) ἔς. 208. 8. Ῥ. ΌΥ ϑυποκάοομε 

ἴος ἴθ ροζβοῃ. αἰτέων λαοτρόφον 

τιμάν τιν᾽ ἐᾷ κεφαλᾷ 0. 6. 00. ἐκέλευσεν -- 



κεφάλαιος 

νεῦσαι, --- μιν (-- 'Ρόδον) --- ἐᾷ κεφαλᾷ 

ἐξοπίσω γέρας ἔσσεσθαι Ο. 7. 67. ὁ δ᾽ 
ἄρα γέροντα ξένον Στροφίον ἐξίκετο, νέα 

κεφαλά (Ηεγπε: νέα(!) κεφαλᾶ(ι) οοἀά.: 

80. π6 γουπῷᾷ Οτγοβϑίο8) Ῥ. 11. 85. ς. 

ταθξ,, δεαγίηρ “οἷον ἀταρβεῖ νεῖκος 

ἄγει κεφαλᾷ΄᾽ Ρ. 9. 81. ἃ. ταρ. }ν 

κεφᾳλογί τ. 140α. 71 (46). 

κεφάλαιος] π. Ρ]., ῥζτὸ 5005., ολέεί ῥοὶπίς 

“τούτων μὲν κεφάλαια λόγων ἴστε" Ρ. 4. 
110. 

Κεφαλλάνιος ἢ] οἵ Κερλαϊϊεηίϊα ὀἀλϊμφί- 
πόλί(οι) Κεφίαλ]λανί (δὰρρΡ. [οΌε]: Ααἰ- 

ῬΕϊσγον δὰ βεοϊζοὰ Κορβδ]οηΐα ἰπ 

αἰϊδοκίηρ ἴπς Τεϊοθολῃβ, ἴω στονεοῶρα ἴοσ 

τῆς πιυγάοτ οὐ Πί8 50η98, οἵ. Σ. ἀα Ιοο.: ἡ 

Κεφαλλήνη πρότερον τοῦ ᾿Αμφιτρύωνος ὁ 
Δουλίχιον ἐκαλεῖτο) 7α. 20. 19. 

κέχλᾶδα] (ἀείςοξ, ρί.: κέχ'λαδεν; κἔχλαδώς, ᾿ 
ἧσγεβ. κεχ' λάδοντας.) Ξιυεὶ! 8. οἱ βουπώή, 

γέρρ οἵτ --- ψοφεῖν Ησβυοῖ. καλλίνικος ὁ 
τριπλόος κεχλαδώς Ο. 9. ὦ. ἐν δὲ κέχλαδ[εν) 

κρόταλ᾽ αἰθομένα τε δαὶς ὑπὸ ξανθαῖσι 
πεύκαις (Ξο ποῖα Ρὶπαάδπίουπι ἢ Ζευρ- 

τῇδ; [εν] διρΡν». ϑδοῖτσ.: [ον)] 6-Η) Δ. 2. 10. 

Ὁ. δίοδεονε πιεῖ. διδύμους υἱοὺς -- 

κεχλάδοντας ἦβᾳ (πληθύοντας Σ: 1» ἐδέ 

“μα δίοοη: οὐ γοι4}) Ῥ. 4. 1179. 

ἙΚέως] (ἡ) τὰς ἰδΙαπά. τὸν ἀκερσεκόμαν 
Φοῖβον χορεύων ἐν Κέῷ ἀμφιρύτᾳ σὺν 

ποντίοις ἀνδράσιν . 1. 8. ἡ)συχίαν Κέῳ[ 
Πα. 4. 7. τοϑῖ., δετνὶυ5 δὰ Ννίτρ. Οδογς., 

1. 14. Ῥιπάδγυβ --- οὐπὶ (Ξῷ Αγίβἔδϑυηι) 

αἰ ἀς Οεα ἱπϑυῖα ἰπ Αγοδαϊαση τυῖργβαββα 

Ἰθΐφυς νήΐαπι σοἰ υἶββς (τ. 261. 

χηλέω) ελαννι ὁ δὲ (5ς. Διόνυσος) 

κηλεῖται χορενοίσαισι κα[ὶ θηρῶν ἀγέ- 

λαις Δ. 2. 22. 

κηληδών)] (ἡ) ολανηιεν χρύσεαι δ᾽ ἔξ 
ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον Κηληδόνες (-- ἴνγγες 

ν. 602: οἱ ἴδ ἀεοογσαίου οὐ πὸ {πὶτὰ 

ἴεπιρὶῈ οἱ Αροὶο αἵ Ὠεϊρῃὶ, οἵ. νν. 

ῦ--δ8; Αἰμπομδοὺβ 290Ὲ, τῶν παρὰ 

Πινδάρῳ Κηληδόνων, αἵ --- τοὺς ἀκροω- 

μένους ἐποίουν ἐπιλανθανομένους τῶν 

τροφῶν διὰ τὴν ἡδονὴν ἀφαναίνεσθαι) 

Πα. 8. 71. 

218 κινδυνεύω 

κῆλον] τλαῇ! (ν. ΝΝεβῖ οὐ ΤΠοορ. 708.) 

κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας (86. 
τῆς λύρας) Ρ. 1. 13. 

Ἑήρ] (ἡ) (εἰ. ἀκήρατος.) ἃ ἐϊεπά οὐ ἀοδέξ, 
Κῆρες ὀλβοθρέμμονες --- μεριμναμάτων 

ἀλεγεινῶν (Κᾶρες οοηΐ. 5. Βτ.) τ. 277 δὰ 
τ, 228. 

κηρίον] λοπεγοονιῦ  μελισσοτεύκτων κη- 
ρίων ἐμὰ γλυκερώτερος ὀμφά ἴτ. 182. 

»ηρός] ὧαχ ἀλλ᾽ ἐγὼ τᾶς (᾿Αφροδίτας) 
ἕκατι κηρὸς ὡς δαχθεὶς ἕλᾳ ἱερᾶν μελισσᾶν 
τάκομαι ἐσ. 128. 10. 

κίβδηλος] εομηίενίείἐ ταςῖ., ἐμιργε (Ὀ8ὲ 
ςἔ. ἙἘυπίδίῃ,, ορυβο., 188, 20.) πρὶν 

μὲν ἔρπε σχοινοτένειά τ᾽ ἀοιδὰ διθυράμβων 

καὶ τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ 

στομάτων (εἰτπογ ἃ τοίοσοησο ἴο ἄσιγμοι 

ὧδαί Αἴμεη. 4066, 4]., ογ΄ ἴο πιίβργτοῃυῃ- 

οἰδείοη οἱ βίστηα, ΥΝ11., 843) Δ. 2. 8. 

κίδνἅμαι) ἱπέταπ5., φῤγεαά ὀδμὰ δ᾽ ἐρα- 
τὸν κατὰ χῶρον κίδναται Θρ. 7. 8. 

Κιθαιρών] τῆς τιουηϊδίη, βοῆς οἱ τδς 

Ὀαξι]ς οἱ Ρ]αϊαῖα. τᾶν πρὸ Κιθαιρῶνος 
μαχᾶν, ταῖσι Μήδειοι κάμον ἀγκυλότοξοι 

(σοι. ρὶ. ἄρῆον. γ1.: τὰν -- μάχαν 
ςοαά.) Ρ. 1. 77. 

κιθᾶἄρίζω] ρίαν οἱ {πὲ ἰγγὲ ποικίλον κι- 
θαρίζων, θαμά κε τῷδε μέλει κλιθείς, ὕμνον 

κελάδησε καλλίνικον Ν. 4. 11. 

κίθἄρις] ἔγγε πόρεν τε κίθαριν (86. 

᾿Απόλλων) Ῥ. 8. θ8δ. κ)ίθαριν τί (ϑυΡΡ. 

516}}) Πα. 13. ἀ. 2. 

κικλήσκω] (-ἢ- οοὐά.: -ἡ- 50ἢτ.) οαἱΐ α. 
ἄυρ!. δος. “φὴρ δέ με θεῖος ᾿Ιάσονα 

κικ᾽λήσκων προσαύδα᾽᾽ Ρ. 1. 119. τέρας, 

ἄν τε βροτοὶ Δᾶλον κἰκλήσκοισιν ἔτ. 38. δ. 

Κύιονες) ἃ ἰτὺς οἱ Τῆταος τυ]οὰ Ὀγ Ὀϊο- 
πιεάς8. μ]όναρχον Κικόνων [παρὰ] 
Βιστονίδι λίμνᾳ ἔτ. 169. 10. 

[κιυκύω, ν. κακίω.) 
Κιλΐχιος) Οὐποίαν. (Τυφώς) τόν ποτε 

Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον ῬἘ. 1. 

11. 
Κίλιξ) Οἰοίαη 

κρανος Ρ. 8. 10. 

κινδυνεύω] υενέμγε αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν 
ἐν δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένον ἱ. α. [Ἀ9 

Τυφὼς Κίλιξ ἑκατόγ- 



κίνδῦνος 

τηυγάοτ οὐ {πεῖγ Πα] Ὀτοίποῦ Ὁγ Ῥοεΐουβ 

8η4 Τεϊαπιοπ Ν. ὅ. 14. 

κἰίνδῦνος] (-ος, -ῳ, -ον.) ἀαηρεν ὁ μέγας δὲ 
κίνδυνος ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει Ο. 1. 

81]. πρὸς ἔργον κινδύνῳ κεκαλνμμένον 
Ο. δ. 1θ. τίς δὲ κίνδυνος κρατεροῖς ἀδάμαν- 

τὸς δῆσεν ἅλοις; Ρ,, 4. 71. ἐς δὲ κίνδυνον 

βαθὺν ἱέμενοι Ῥ. 4. 207. νεαρὰ δ᾽ ἐξευρόντα 

δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος 
Ν, 8. 31. Χρομίῳ κεν ὑπασπίζων «“- 

ἔκρινας, ἂν κίνδυνον ὀξείας ἀντᾶς Ν. 9. 86. 

κίνδυνος (τ. 6{. Ἰκινδυνί Πα. 12. ς. 1. 

κἰνέω] α. »η"ουε, ἐρεεά ἐν δ᾽ ὁ παγκρατὴς 

κεραυνὸς ἀμπνέων πῦρ κεκίνηται τό τ᾽) 
᾿Ενναλίου ἔγχος Δ. 3. 10. Ὀ. πιοῖ,, 

ἐχεῖίε δελφῖνος ---, τὸν μὲν ἀκύμονος 

ἐν πόντου πελάγει αὐλῶν ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν 
μέλος ἔτ. 1400. 17. [ν. περιδινέω) 

κἴνηθμός} ""ουενηδηΐ συνδρόμων κινηθ- 

μὸν ἀμαιμάκετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν Ρ. 4. 
208. 

κἰνητήρ] "ποῦν ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς ᾽Ογχη- 
στὸν οἰκέων 5.0. Ῥοβεϊάοῃ 1. 4. 19. 

Κινύρας) ρτίεϑδε οἱ Αρβγοάϊεα ἴῃ Ογρτγυβ, 
ποϊοὰ {οτ δὲβ ΨΟΔΙΉ. κελαδέοντι μὲν 

ἀμφὶ Κινύραν πολλάκις φᾶμαι Κυπρίων τὸν 
ὁ χρυσοχαῖτα προφρόνως ἐφίλησ᾽ ᾿Απόλ- 

λων, ἱερέα κτίλον ᾿Αφροδίτας ῬΡ. 2. 16. 

(θεῷ) ὅσπερ καὶ Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ 

ποντίᾳ ἔν ποτε Κύπρῳ Ν. 8. 18. 
κίρναμι) (κίρνᾶμεν; κιρνάμεν: της. ἃ Ρ4585. 

κίρνᾶται; κιρνἄμένα: ρὲ. κέκ'ρᾶται; κε- 

κ'ρᾶμένον πι., π. ἃςο., -ἅμέν(α) ἢ. ὅσο. 

ςοὐά.) δίιεπα οὐ Ἰἰαυϊάϑ8. ἃ. ἀεοχί νης 

ἔγτοτα τῆς τιοΐϊδρῆον οἵ ἃ τηἰχίηρ-ρον)] οἱ 

80ΠῈ., Ῥγοβοῃίςα ΌΥ ἐπε ρος ἴο {π6 νὶἱοῖοτ. 

ἐγὼ τόδε τοι πέμπω μεμιγμένον μέλι 

λευκῷ σὺν γάλακτι, κιρναμένα δ᾽ ἕερσ᾽ 
ἀμφέπει --- πόμ᾽ ἀοίδιμον ἱ. ς. ἔοδαι ἔγοτα 

Ὀϊεπαϊης Ν. 8. 78. μὴ φθόνει κόμπον τὸν 
ἐοικότ᾽ ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ πόνων (Τιῖς.: 

κιρνάμεναι ςοὐά.) 1. ὅ. 28. θάλλοντος 

ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίου δεύτερον 
κρατῆρα Μοισαίων μελέων κίρναμεν Λάμ- 

πῶνος εὐσέθλον γενεᾶς ὕπερ :. 6. 8. ὁ γὰρ 
ἐξ οἴκον ποτὶ μῶμον ἔπαινος κίρναται 

“(γ. 181." ΡΒ. οὐ "ὑἱοοά. Ἱἐνέτισε 

219 κισσοφόρος 
κεκραμέν᾽ ἐν αἵματι (ἐν ἀε]. Ἠοεπηρα: 

κεκραμένον Ζιιπῖξ: κεκραμένα ἐν ςοἀά.) 

ἔτ. 111. 1. πιεῖ. σνμβαλεῖν μὲν εὐμαρὲς 
ἣν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἷμ’ ἀπὸ 

Σπάρτας --- καὶ παρ’ ᾿Ισμηνοῦ ῥοᾶν 
κεκραμένον ἐκ Μελανίπποιο μάτρωος ἱ. ς. 

ὈΙοοά Ὀϊοπᾶςὰ ὈΥ ἀσδοςπὶ ἴτοπὶ (ἢς 

Βραγίαπ Ῥοϊβαπᾶτος δηὰ (6 ὙΠΟΡδα 

Μεϊαπίρροβ Ν. 11. 86. ς. Ρί. ρᾶ58. 
ταοῖ,, δά α65οοίαίεα εἱά} ἀρετᾷ κεκρα- 

μένον καθαρᾷ (5.5. πλοῦτον) Ρ. δ. 2. παῖδ᾽ 

ἐρατὸν δ’ ᾿Αρχεστράτον αἵνησα “-“-- ἰδέᾳ τε 
καλὸν ὥρᾳ τε κεκραμένον επδοιυεὰ υυἱἱλ Ο. 

10. 104. νόσοι δ᾽ οὔτε γῆρας οὐλόμενον 
κέκραται ἱερᾷ γενεᾷ αὐεε! Ῥ. 10. 41. 

Κίρρα] ἃ ἴοννῃ ἱπ ἔπε οοαϑίαὶ ρ᾽δίη Ὀοῖονν 
ΒοΙρμΐ, βογνίπε 85 ροτί οἱ Κσίβα 4. ν., 

οἵ. ΜΝ 1., 408, "᾿Καίβα πὰ Κἰττια ποηπὶ 

οὐ πδοῖν ΒΟ θδη, ἀσπη Ῥοάς8 Ὀαζείϊοβποῖ 

Ὥστ αἷς ΕἸυΓ ἀος ζογβιδγίςῃ ϑδίβδαϊ." 

1 8ςεπὶ8 παΐ ἰῇ ΡῬιπάδγ᾽5 {ἰπὶς 4}1 δί}:- 

Ἰεϊῖὶίς οοπίεϑίβ, ποὶ τπογεὶγῪ ὨΟΓΞΕσδΟὩΡ, 

νοῦς ποιὰ ἰῃ ἐπ πεὶρῃθουτῃοοά οἵ 

Ἰγίβα. στεφάνοις, τοὺς ἀριστεύων Φε- 

ρένικος ἕλεν Κίρρᾳ ποτέ Ρ. 8. 14. δύο δ᾽ 
ἀπὸ Κίρρας (53ς. νῖκαι) Ῥ. 7. 16. ἔθηκε καὶ 

βαθυλείμων ὑπὸ Κίρρας πετρᾶν ἀγὼν 

κρατησίποδα Φρικίαν Ρ. 10. 16. ἑπτα- 

πύλοισι Θήβαις χάριν ἀγῶνί τε Κίρρας 
Ρ. 11. 12. πέϊτραισι Κίρραί (βυρρ. 

5261}: ἀρο)ύραισι 1.οὐε]}) τ. 9180. 1]. 
Κίιίρρᾶθεν] ὕγονι Κίννλα Κίρραθεν ἐστε- 

φανωμένον νἱὸν ίογ ἃ Ὀοχίηρ νἱςΐοτν ἰπ 

τὰς Ῥγιδίδη ραπιοβ, 446 ἢ. Ο. Ρ, 8. 19. 

κίς} ὠεευΐ κεῖνον (-- χρυσὸν) οὐ σὴς 
οὐδὲ κὶς δάπτει ἔτ. 322. 2. 

κίσσϊνος] οἵ ἐυν πλοκον σ(τεφά)νων 

κισσίνων( Δ. 8. 1. 

κισσοδαής ἢ] 5ίρη. οὔδουτςο, ἐυγ-ἀποιοίηρ ὃ 
τὸν κισσοδαῆ θεόν, τὸν Βρόμιον -- 

καλέομεν (κισσοδόταν υὑπὺ8 εοοἀ;Ρδ-: 

κισσόδετον ϑοῃῃπείάογ: κισσοάραν δ50ἢτ.) 
ἔτ. 1. 9. 

κισσός νυν θάλλοντος ἐκ κισσοῦ στεφά- 
νων Διοίνύσον Θρ. 8. ὃ. 

κισσοφόρος) ἰὺν ὑεαγίηρ οἵ 

παῖς ὁ κισσοφόρος Ο. 2, 27. 

ὈϊοΏΥ 508. 



κἴχάνω 

κἰχάνω] ουενίαλσ, σο»:6 τβοη θεός, ὃ καὶ 
πιτερόεντ᾽ αἰετὸν κίχε Ῥ. 2. δῦ. βάματι δ᾽ 
ἐν πρώτῳ κιχὼν παῖδ᾽ ἐκ νεκροῦ ἄρπασε 

Ῥ. 8. 48. κίχε νιν λέοντί ποτ᾽ εὐρυφαρέ- 
τρὰς ὀβρίμῳ μούναν παλαίοισαν ἄτερ 

ἐγχέων ἑκάεργος ᾿Απόλλων Ῥ. 9. 36. καί 
μιν οὔπω τεθναότ᾽, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα 

πνοὰς ἕκιχεν Ν. 10. 14. 

κίων] (ἡ) (κίων, κίονα; -ονες, -όνων, -όνεσ- 

σιν, -ονας.) οοἱμρῃε χρυσέας ὑποστά- 
σαντες εὐτειχεῖ προθύρῳ θαλάμου κίονας 
Ο. 6. 1. κίων δ’ οὐρανία συνέχει, νιφόεσσ᾽ 
Αἴτνα Ρ. 1. 19. σὺν ὀρθαῖς κιόνεσσιν 

δεσποσύναισιν ἐρειδομένα (50. δρῦς) Ρ. 4. 

201]. ἀβάταν ἄλα κιόνων ὕπερ Ἡρακλέος 

περᾶν Ν. 8. 21. ἐπικράνοισι γὰρ ἂν κιόνων 
ἔς, 6Ὁ. ἀ. ἂν δ᾽ ἐπικράνοις σχέθον πέτραν 

ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες οὐ πα 1} }ὰγ8 

ϑΒυρρογηρ Ὀδ1ο95 ἐγ. 83. 9. χάλκεοι μὲν 

τοῖχοι χάλκεαί θ᾽ ὑπὸ κίονες ἔστασαν Πα. 
8. 69. πιεῖ., “ἔκτορα --- Τροίας ἄμαχον 

ἀστραβῆ κίονα Ο. 2. 82. τεθμὸς δέ τις 

ἀθανάτων καὶ τάνδ᾽ ἁλιερκέα χώραν 
παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις κίονα 

δαιμονίαν Ο. 8. 27. 

κλαγγά] λὲεεὶηρ ἁλκάεσσα δὲ Παλλάδος 
αἰγὶς μυρίων φθογγάζεται κλαγγαῖς δρα- 

κόντων Δ. 2. 18. 

χκλάζω] ονν οἱἷἕ οἵ ργόοριιοον (ν. Εσδεηκοὶ 
οα Αμᾶπι. 1586.) ἔκλαγξέ θ᾽ ἱερί --- 1 

δαιμόνιον κέαρ ὀλοαῖσι στοναχαῖς ἄφαρ, 

καὶ τοιᾷδε κορυφᾷ σάμαινεν λόγων οἵ 
Καβϑαηάγανὺ Πα. 8.. 10. Ἱπικρο[τά7ταν 

κλάγεν ἀγγείλία)]ν ζαμενεί (τ. 169. 84. 

ἐπ ἐπιοϑὶβ, “ἐπί οἱ --- ἔκ᾽'λαγξε βροντάν᾽᾽ 

ν. ἐπικλάζω Ρ. 4. 353. 

κλᾶιθ'ρον] ἰοοὶ, «εαἱ τιεῖ, κελαινῶττιιν δ᾽ 
ἐπί οἱ νεφέλαν ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων 
ἀδὺ κλάιθρον, κατέχενας (νδοϊκετγπαρεϊ, 
ΚΙ. 5οῦγ. 1087: κλάιστρον ςοἀά.) Ρ. 

1. 8. 
κλᾶϊίς] (-ἰδες, -ἴδας.) λὲν ἭἩσνχία -- 

βουλᾶν τε καὶ πολέμων ἔχοισα κλαΐδας 

ὑπερτάτας Ρ. 8. 4. “'κρυπταὶ κλαΐδες ἐντὶ 

σοφᾶς Πειθοῦς ἱερᾶν φιλοτάτων᾽᾿ εγεμα- 

δίοη" 5 ἀδγς ἰο ἀϊυΐηδ ἰουες Ῥ. 9. 89. 

[κλάιστρον, ν. κλάιθρον.] 

280 κλειτός 

κλᾶρος] (-ος, -ον, -οιἱσι.) α. ἐεέαίε, ἱπῆεν- 
ἑίαηοδ τοῖσι μὲν ἐξεύχετ᾽ ἐν ἄστει Πειράνας 
σφετέρου πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον 

ἔμμεν Ο. 18. 62. “'μέγαν ἄλλοθι κ'λᾶρον 

ἔχω; Πα. 4. 48. Ρ. (εαϑίηρ ο7) ἰοΐ 

μάντις ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι θεοπροπέων 
Ἱεροῖς Ῥ. 4. 190. δύο μὲν Κρονίου πὰρ 
τεμένει, παῖ, σέ τ᾽ ἐνόσφισε καὶ Πολντιμί- 

δαν κλᾶρος προπετὴς ἄνθε᾽ ᾿Ολυμπιάδος 

Ν. 6. 68. 

κλᾶρόω)] αἰϊοί ͵ Τιμόσθενες, ὕμμε δ᾽ ἐκλά- 
ρώσεν πότμος Ζηνὶ γενεϑλίῳ Ο. 8. 16. 

Ἰζλέανδρος} 30π οἱ Τεϊοβᾶτομοβ οἱ Αἰφίπα, 
ἃηὰ υὐἴππογ ἰπ ον 8 ρμαῃκγαοπ ἰπ 

Ιβελπιδῃ μδηιοϑ. Κλεάνδρῳ τις - 

ἀνεγειρέτω κῶμον 1. 8. 1. Κλεάνδρῳ 
πλεκέτω μυρσίνας στέφανον 1. 8. 66. 

κλεεννός, κλεινός] (κλεεννᾶς, -αἷς : κλεινός; 

τά, -ἃς, -ᾷ. -ἄν, -αἱ, -ἄν, -αἷσ (ιν) : κλεινότε- 

ρον: κλεεννότατον.) γεπηουμεά ΑΕοἔ ΡοΓβ,, 
κλεινὸς οἰκιστὴρ Ἡΐετοη Ῥ.1. 81. οἱ ρίαςσςϑ, 

κλεινὰν ᾿Ακράγαντα Ο. 8. 2. τᾶν κλεινᾶν 
Συρακοσσᾶν Ο. 6. 6. κλεινᾷ τ᾽ ἐν ᾿Ισθμῷ 
Ο. 7. 81. κλεινᾶς ἐξ ᾿Οπόεντος Ο. 9. 14. 

καὶ τὸ κλεεννότατον μέγαρον Βάττον Ρ. 
4, 2380. κλεεννᾶς --- παρὰ Πυθιάδος Ρ. ὅ. 
20. Πίνδον κλεενναῖς ἐν πτυχαῖς Ρ. 9. 16. 

κλεινᾶν Συρακοσσᾶν Ν.1.2. κλεινὸς Αἰακοῦ 

λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς Αἴγινα 
1. 9. 1. κλειναὶ ᾿Αθᾶναι ἔτ. 76. 2. [πόλιν 

κλεινὰν (κείναν ν. 1.) Ῥ. 1. 01. οἱ Ξοημρϑ8, 

νϊοϊοτγίο8, κλειναῖς ἀοιδαῖς Ῥ. 3. 114. 

ἀρεταῖς κλειναῖσιν Ῥ. 8. 23. κ'λειναῖς {τ΄ 

᾿Ερεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς [. 2. 19. 
κλεινότερον γάμον 'ῇΒ. 9. 112. ο. ἀαϊ,, 

καλλίσταν πόλιν ἀμφέπει κλεινάν τ’ ἀέθ- 

λοις Ρ. 9. 70. 

κλείζω) εοἰεδναίε ἔτι γλυκντέραν κεν 
ἔλπομαι σὺν ἅρματι θοῷ κλείΐζειν (ν. 1. 

κλείξειν: 55, ἀοιδάν, νίκαν, 58ἰπλτη.) Ο. 1. 

110. 

Κλειτόμᾶχος] ὑπο]ε οἱ Ατιδιοιπμεπεβ, 4. ν. 

Κλειτομάχοιο νίκαν ᾿Ισθμοῖ θρασύγνιον 
Ῥ. 8. 81. 

κλειτός] ἐπ μοίνίοις κλειτᾶς ᾿Ιαολκοῦ Ρ. 4. 
11. κλειτὰς ὄνων ἑκατόμβας ἐπιτόσσαις 

θεῷ ῥέζοντας Ῥ. 10. 88. [κλειταῖς ἐν 



Κλείτωρ 

᾿Αμύκλαϊς ν. 1. κλυταῖς) Ῥ. 11. 32.1 ποτὶ 
κ'λειτὰν θαμὰ νίσεται ᾿Ισθμὸν Δωρίαν 

Ν. δ. 87. κλειτᾷ γενεᾷ Ν. 6. 61. Ἰκλειταί 
Θρο. 6. 4. 

Κλείτωρ) εἰν οἵ Ατκδάϊα, νοῦς βατης8 

ΜΕΙΘ ο]ὰ ἰῇ Ὠοηους οἱ Ῥδγβερθοῃα. 

ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγ- 
χεῖν --- ὅν τε Κλείτωρ καὶ Τεγέα --- θῆκε 
(Κλήτωρ ΜΜΊ.) Ν. 10. 47. 

λεόδᾶμος)] οἱ Οτομοϊοποθ, ἐδέμετ οἱ 
᾿Αβορίοϊοβ δαπὰ ἀοοοαβοὰ αἱ {πε ἔπιε οἵ 

8 8οῃ᾿8 ν]ἱοΐογγ. Κλεόδαμον ὄφρ᾽ 
ἰδοῖσ᾽, υἱὸν εἴπῃς ὅτι οἱ νέαν κόλποις παρ᾽ 

εὐδόξοις Πίσας ἐστεφάνωσε --- χαίταν 

Ο. 14. 82. 

ἸΚλεόνϊχκος] σταπάἐδτῖμος οὐ Ῥαγ] κί ς5 πὰ 
Ῥγίμςοαβ οὗ Αἰρίπα, ἰβίμοσ οὐ 1 απηροη. 

μαρνάσθω τις ἕρδων ἀμφ’ ἀέθλοισιν 
γενεὰν Κλεονίκου ἐκμαθών 1. ὅ. δ. 

τοίαισιν ὀργαῖς εὔχεται ἀντιάσαις ᾿Αἰδαν 
γῆράς τε δέξασθαι πολιὸν ὁ Κλεονίκον 
παῖς 1. θ. 16. 

κλέος} (ΟὨἿΥ ποτα., δος.) 4. ζαηιδὲ οἵ Ρεοῖβ., 
Ἐθηρϑ. λάμπει δέ οἱ κλέος Ο. 1. 238. τὸ 

δὲ κ' λέος τηλόθεν δέδορκε τᾶν ᾿Ολυμπιά- 

δων Ο. 1. 98. ἦν δὲ κλέος βαθύ Ο. 7. δ2. 
μέγα τοι κλέος αἰεί Ο. 8. 11. πολλοὶ δὲ 

διδακταῖς ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος ὥρου- 

σαν ἀρέσθαι Ο. 9. 101. ποτὶ πελώριον 

ὁρμάσαι κλέος Ο. 10. 21. τρέφοντι δ’ 
εὐρὺ κ'λέος κόραι Πιερίδες Διός Ο. 10. 96. 

γείτονες, ὧν κλέος ἄνθησεν αἰχμᾶς Ρ. 1. 66. 

ἐλπίδ᾽ ἔχω κλέος εὑρέσθαι κεν ὑψηλὸν 
Ῥ. ἃ. 111. τῶν μὲν κλέος ἐσλὸν Εὐφάμον 

τ᾽ ἐκράνθη σόν τε Ρ. 4. 174. τὸ δ᾽ ἐμὸν 

γαρύει ἀπὸ Σπάρτας ἐπήρατον κλέος 

Ῥ. δ. 138. φίλον ἐς ἄνδρ᾽ ἄγων κλέος 

ἐτήτυμον αἰνέσω Ν, 7. 68. λέγεται μὰν 
Ἕκτορι μὲν κλέος ἀνθῆσαι Ν. 9. 89. ἕν 

τ᾽ ἀγωνίοις ἀέθλοισι ποθεινὸν κλέος 
ἔπραξεν Ι. δ. 8. οὐδ᾽ ἔστιν --- πόλις, ἅτις 

οὐ Πηλέος ἀίε! κλέος ἥρωος 1. 6. 8δ. ἀστῶν 

γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων 1. 7. 29. 

Ὁ. ἴῃ πΘΌΓΓΔΙ 86:86, α. -- φάμα, γέρον 

ἤλυθον κείνου γε κατὰ κ' λέος οἱ γόῤρονί οἵ 

δέηι (οἰ. ΕΓΔΟΏΪΚΟΙ οὐ Αραπι. 487) Ῥ. 4. 

128. β. γερμίαἰΐον θανὼν ὡς παισὶ 
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κλέος μὴ τὸ δύσφαμον προσάψω Ν. 8. 86. 
κλέπτω) (κλέπτει; -ὠν, -οιἱσα: δος. κλέψεν; 

«Ψψαῖς; ρᾶ88, κλέπτεται; -ὁμενον.) α. 

εεαΐ ἀθανάτους (-ων ν. 1.) ὅτι κλέψαις 

ἁλίκεσσι συμπόταις νέκταρ ἀμβροσίαν τε 

δῶκεν Ο. 1. 61. κλέπτει τέ μιν οὐ θεὸς οὐ 

βροτὸς Ρ. 8. 29. σοφία δὲ κλέπτει παρά- 
γοισα μύθοις Ν. 7. 283. Ὁ. εοπεθαῖ 

οὐδ᾽ ἔλαθ᾽ Αἴπυτον --- κλέπτοισα θεοῖο 
γόνον Ο. 6. 86. κ'λέπτων δὲ θυμῷ δεῖμα 
Ρ. 4. 90. αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα κέρδει 
κλέπτεται, ἃ φέρει δόξαν Ν. 9. 38. ἀκτὶς 
ἀελίου, - ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ 

κλεπτόμενον τοίεττίηρ ἴο ἃ 8οῖασ 6ο]ῖρβ8ο 

Πα. 9. 8. γλυκύ τι κλεπτόμενον μέλημα 
Κύπριδος (Ατεοῖμα8: βλεπτόμενον οοἀά. 

ΟΙεπι. ΑἸἹεχ.) ἐγ. 217. 5. (ΑΥν ΟΠ 

ϑδεργείΐν κλέψεν τε Μήδειαν (55. 4500) 

Ῥ. 4. 250. οἴ. Ο. 1. 61. 

κλέω] »ιακε ζαπιοιις κλέονται δ᾽ ἔν τε 
φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις 

ὁμοκλαῖς μυρίον χρόνον (5ς. ἥρωες) [. δ. 

217. Ἴε σέο κλεόμενοι γεί Δ. 4. ς. 7. 

Κλεώ] 4 Μυβε. τίν γε μέν, εὐθρόνον 
Κλεοῦς ἐθελοίσας, ἀεθλοφόρου λήματος 

ἕνεκεν Νεμέας ᾿Επιδαυρόθεν τ᾽ ἄπο καὶ 

Μεγάρων δέδορκεν φάος (ὈγΣ.: Κλειοῦς 
ςοἀά.) Ν. 8. 88. Κλεὸς ἕκατι (εἰ. Σ Ν. 2. 

17, ἀντὶ τοῦ Κλειοῦς) Πα. Δ. 7, -- ἐτ. 

808 5ςἢτ. 
λεωναί] ἃ οἰΐγ πεοᾶσ ΝοπίοαῚ. λόχμαισι 

δὲ δοκεύσαις ὑπὸ Κλεωνᾶν δάμασε καὶ 

κείνου. (Ξ-Ἡ Μολίονας) Ἡρακλέης ἐφ᾽ 

ὁδῷ Ο. 10. 80. 
Κλεωναῖος]ϊ οἵ Κίεοπαί, νῆοϑε οἰεἶχοπβ 

δαἀπιπἰὶϑιογοὰ τῆς Νεπιοδῆ ξᾶτηςϑ. 

Κλεωναίου τ᾽ ἀπ’ ἀγῶνος Ν. 4. 17. 
νικαφορίαις γὰρ ὅσαις {Ππποτρόφον ἄστυ 
τὸ Προίτοιο θάλησενί Κορίνθου τ’ ἐν 

μνχοῖς, καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν 
τετράκις Ν. 10. 42. 

Κλεωνῦμίδαι] α ὙΒεῦδη ἰαπηϊγ. (ἀρε- 
τάς) αἷσι Κλεωνυμίδαι θάλλοντες αἰεὶ σὺν 

θεῷ θνατὸν διέρχονται βιότον τέλος 1. 4. 4. 
Ἰζλεώνῦμος] δρςεβῖον οἱ Μοῖ5805 οἵ Τῆς- 

Ὀ658. ἴστε μὰν Κλεωνύμον δόξαν παλαι- 

ἀν ἅρμασιν 1. 8. 18. 



κλῖμαξ 

κλίμαξ) ἸΙαάδεν Θέμιν -- Μοῖραι ποτὶ 

κλίμακα σεμνὰν ἄγον Οὐλύμπου λιπαρὰν 
καϑ' ὁδόν ἐτ. 30. 3. πιτνάντες θοὰν κλίμακ᾽ 

οὐρανὸν ἐς αἰπὺν ἔτ, 102. 

κλίνω] (4Δοτ. ρ855. κλιθεί,) νηαλὰ [ὁ ἰδ 

νῦν δ᾽ ἐν αἱμακουρίαις ἀγλααῖσι μέμικται, 
᾿Αλφεοῦ πόρῳ κλιθείς (55. Πέλοψ, ἰατᾶ 

ἰο νϑε) Ο. 1. 92. πιεῖ., θαμά κε, τῷδε 
μέλει κλιθείς, ὕμνον κελάδησε καλλίνικον 

γεϊγίηβ σ᾽. Ν, 4. 15. ον δ’ ἔπος 

κλιθελί. Πα. 8. 11. 
κλΙσία]) »].. ἐαπιἢ αἶψα δ᾽ ἀπὸ κλισιᾶν 

ὦρτο Ῥ. 4. 188. 

κλονέω)] ἀνίυε ἐπ ξοη δῖοι; ""χὠπόσαι ἐν 
θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς ψάμαθοι κύμασιν 
ῥιπαῖς τ΄ ἀνέμων κλονέονται" Ῥ. 9. 48. 

ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασε δή ποτε καὶ 

κεῖνος ἄνδρας ἀφύκτᾳ χερὶ κ'λονέων 1. 8. 

θῦ. 

κλόνος]} σοηξεξίον ἐν δὲ Ναίδων ἐρίγ- 
δουποι στοναχαὶ μανίαι τ᾽ ἀλαλαί τ᾽ 

ὀρίνεται ῥιψαύχενι σὺν κλόνῳ οὐ Ὠϊο- 

Ἀγϑδίς τεβ ἃ. 2. 14. 

κλοπά 3] "ἡ ον Ἰκλοπαί Πα. 71. 6. 

Ἐλόμενος} ἰδἴμεν οἱ Ετρίποβ, οἵ Οτοδο- 
τπεποξ. διάπειρα --- περ Κλυμένοιο 
παῖδα Λαμνιάδων γυναικῶν ἔλυσεν ἐξ 

ἀτιμίας Ο. ἐ. 19, ν. Σ, Πα. 8. 108. 

Κλυταιμήστρα] "ἱίε οἱ Αμβαπιεπιπομ. 
"Ορέστα- τὸν δὴ φονενομένον πατρὸς 

᾿Αρσινόδα Κλνταιμήστρας χειρῶν ὕπο 
κρατερξν ἐκ δόλον τροφὸς ἄνελε ὄνσπεν- 
θέος Ῥ. 11]. 17. 

μκλύτόκαρπος) οὐδ ρίονίοιις βμεἶξ πιεῖ. 
οἴκαδε κ'λυτοκάρπων οὐ νέοντ᾽ ἄνευ 
στεφάνων Ν. 4. 70. 

κλυτόμαντις} ψάντοτις [ο᾽ (5 ονγαοῖε:. χρυ- 
σέα κλυτόμαντι Πυθοῖ νος. Πα, 6. 2. 
Ἰκλυτομάντιες τῷ δί Πα. 10. 22. 

μλυτόπωλος) γεποιυποί 707 μὲς λοτοθα κλν- 
τοπώλου Ποσειδάωνος τ. 9348, 

κλῦτός] (-ός, -οἱ; -ἃς, -ἀν, -ἀ͵ «αἱ, «ἄν, -αἱσ(ι), 
-ς; -ν δος.) είογίοιις, εϑρ. οἱ Βοᾶά8, δπᾶ 

τοὶηρ8 ὈοΙοπρίης ἴο, ρίνεη ἴο, βου 

ἔτοπὶ {πεπι. κλυτὸν ἔθνος Λοκρῶν 
ἀμφέπεσον Ο. 10. 97. Θέτιν παῖδα κ'λυτάν 

Ρ. 8. 93, “κλυτὸς ᾿Ερμᾶς᾽᾿ Ρ. 9. ὅ9. κλυτοὶ 

ὁδὼ Κλωθώ 

μάντιες ᾿Απόλλωνος Πα. ὃ. 18. ὦ κλυτά --- 

Λατοῖ (τ. 9ός, 8. οἱ ρίβοο9, κλυτάν Λοκρῶν 
ἐπαείροντι ματέρ᾽ ἀγλαόδενδρον ρτ. Ο. 3. 
19. κλνταῖς ἐν ᾿Αμύκλαις (ν. 1. κλειταῖς) 

ῬΞ1Ὶ1. 832, κιόνων ὕπερ ᾿Ηρακλέος -- 

ἦρως θεὸς ἃς ἔθηκε ναυτιλίας ἐσχάτας 
μάρτυρας κλυτούς (κλυτᾶς, -ἀς ςοὐά. : -οὖὑς 

ΜῊ, οἰ}. Ο. 1. 88, οοἱοηυόπίς Ῥοϑίϑαέξε, 
Μπεπι., 1955, 383.) Ν. ἃ. 238, καὶ τὸ 

Δάματρος κλντὸν ἄλσος ᾿Ελευσῖνα 1. 1. 

δ1. [κλυτὸν ἄλσος (ν. 1. Πίπι; τροφὸν Π.) 
Πα. 6. 14.) ᾿ἮΟγχηίστοῦ κλυ)τᾶς Παρθ. 3. 

46. κλνταὶ Θῆβαι (τ. 1981. ο. ἀαξ,, 
στεφάνοισί νιν (Ξ- Αἴτναν) ἵπποις τε 

κλυτὰν Ρ. 1. 37. ἰῃ ςοπηεοτίοι νυν ἢ πιυδίο, 

κλνταῖσι --- ὕμνων πτυχαῖς Ο. λ. 106. 

ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλντὰν ὅπα Ῥ. 10. 6. 
κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς Ν. 7. 16. κλυτᾷ 

φόρμιγγι 1, 2. 8. κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν 
1. 1. 19. κλντᾶν --- φορμίγγων ἔτ. 14θα. 

00 (34). ναπουϑῖν, αἰτήσων πόλιν εὐανο- 

φίαισι τάνδε κ'λνταῖς δαιδάλλειν Ο. δ. 20. 

θεὸς --- κ'λυτὰν αἶσαν παρέχοι Ο. 68. 103. 
(δαῖτα κλυτὰν (εσάὰ.: δαττικλυτὰν Βετρκ) 

Ο. 8. 52.) ἔλθ’, ᾿Αχοῖ, πατρὶ κ'λυτὰν 
φέροισ᾽ ἀγγελίαν Ὁ. 14. 21. κλυτᾶς 
αἰῶνος Ῥ. ὅ. ὃ. “ὁσία κλυτὰν χέρα οἱ 

προσενεγκεῖν: ΑΡΟΙΟ β8ρθῖκ8 Ῥ. 9. 30. 
ἐπασκήσω κλυταῖς ἥρωα τιμαῖς Ν. 9. 10. 

προσεννέπω ἑσπέσθαι κλνταῖς ἀνδρὸς 

φίλου Μοίρας ἐφετμαῖς 1. 8. 17. Ἰκλυτας 

ἴδωί Πα. 6. 110. ἐπί τε κλντὰν πέμπετε 

χάριν, θεοί τ. 1δ. ἃ. 
κλύω] (Ὁ δυῖ ὕ ἰπηρν. ἀογ. ἀπά ὑτζοϑε) 

μεαν, αἰοηά Ιο Χάριτες ---, κλῦτ᾽, ἐπεὶ 
εὔχομαι Ο. 14. ὅ. εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν 

ἀδεῖαν αἰεὶ κλύειν Ρ- 1. 80. "'κέκ' λῦτα, 
παΐδες᾿ Ῥ. 4. 18. ἔπταξαν δ’ ἀκίνητοι 

σιωπᾷ ἧἦροες ἀντίθεοι πυκινὰν μῆτιν 

κλύοντες Ῥ. 4. 68. ἀλλὰ παρθένοι γάρ, 
ῖσθ᾽ ὅτι, Μοῖσαι, πάντα --, κλῦτε νῦν 
(γδεὶ τος Β τι υπὰ εἷος “ὅτε 

Ζὰ.᾿ 1441 Πα. 06. 68. κλυθ᾽, ᾿Αλαλά, 

Πολέμου θύγατερ (!. ο. κλῦθι) τ. 18. 1. 

Κλωθώ] οπὲ οἱ πὸ Μοϊγαὶ, παρὰ τὸ 
ἐπικλώθειν ἑκάστῳ τὸ εἱμαρμένον Σ, Ο. 1. 

41. (Πέλοψ) τοῦ μεγασϑενὴς ἐράσσατο 



(κνάμπτω) 

Γαιάοχος Ποσειδάν, ἐπεί νιν καθαροῦ 

λέβητος ἔξελε Κλωθώ Ο. 1. 36. ἐγὼ δ᾽ 
ὑψίθρονον Κλωθὼ κασιγνήτας τε προσ- 
ἐννέπω ἐσπέσθαι κλυταῖς ἀνδρὸς φίλον 

Μοίρας ἐφετμαῖς 1. 6, 11. Κλ)]ωϑθοῖ (Ξυ}»Ρ. 
κοθε}) Δ. 4. ς. 8. 

(κνάμπτω)] Ἰνεκναμί Ῥ, Οχν. 3446 ἔτ. 9. 10. 
κνίζω] (ἱπιρί. κνίζον: ογ΄. ἔκνιξ᾽, ἔκνιξεν, 

ἔκνισεν, ἔκνιξαν; κνίσῃ. ρ4855. κνιζομένα.) 

ῥνίελ ταεῖ. ἃ. ς. ἰπῇ. πότερόν νιν ἄρ᾽ 
᾿Ιφιγένει’ ἐπ᾿ ᾿Εὐρίπῳ σφαχϑεῖσα τῆλε 
πάτρας ἔκνισεν βαρνπάλαμον ὄρσαι 

χόλον; (ἔκνιξεν οοηΐ. ϑοῖσ.: ροαάδα) Ῥ, 

11. 23. Ὁ. ἐγγίαίδ οὗτοι τετύφλω- 

ται μακρὸς μόχθος ἀνδρῶν οὐδ᾽ ὁπόσαι 

δαπάναι {τέλπίδων ἔκνιξ᾽ ὄπιν, 1 (ἔκνιζ᾽ 

ν, 1.0: ἔκνισ’ ὀπί Απρίατοδιι8: ἐλπίδ᾽ 

ἔκνιξ᾽ ὄπιν ΝΝ1).} 1. δ. δὅ8. ς. ἀὐτῖνεςς 

τὸν μὲν κνιζομένα λεῖπε χαμαί (5ς. Εὐάδνα) 

Ο. 0. 44. μὴ κόρος ἐλθὼν κνίσῃ (κνίξῃ 

οοπὶ. 5.ῆγ.) Ῥὶ 8. 82. καὶ γὰρ ἑτέροις 

ἑτέρων ἔρωτες ἔκνιξαν φρένας (Δ. ΚΝ. Μαίε: 

ἔρως ἕκνιξε ςοἀὰ. : ἔρως ὑπέκνισε ΒοοςΚὨ) 
Ῥ. 10. 60. τοῖο δ᾽ ὀργὰν κνίζον αἰπεινοὶ 
λόγοι Ν. ὅ. 82. ἁ. ἐλνὴ! ἀδεῖα δ᾽ 

ἔνδον μιν ἔκνιξεν χάρις Ι. 0, ὅ0. 
κνίσα! «αὐοιν ο7 διγηΐ Ξαογίζιοα, δίνη 5α- 

ογίβοε πολλὰ μὲν λοιβαῖσιν ἀγαζό- 
μενοι! πρώταν ϑεῶν, πολλὰ δὲ κ'νίσᾳ (ταῖς 

θυσίαις. Σ.)} Ν. 11. 7. 

κνῖσδει4) ο7}) διενπὶ σαν ες μήλων τε 
κνισάεσσα πομπὰ ἱ. α. δῶν Ξαετί ες Ο. 1. 
80. φλὸξ --- αἰθέρα κ'νισάεντι λακτίζοισα 
κατινῷ (Μογηπιβθη : κνισᾶντι ςο061|.}1. 4. 66. 

κνώδᾶλον) δέαεί! γελᾷ θ᾽ ὁρῶν ὕβριν 
ὀρθίαν κνωδάλων ἀτεες Ρ. 10. 86. ὅμως 

ἄμυνεν ὕβριν κνωδάλων φ“ενῥεέπίς Ν. 1. δ. 
ἙἘνώσιος) οἵ ΚΚποςεος ἱπ (τοείσ. εἰ μὴ 

στάσις ἀντιάνειρα Κνωσίας σ᾽ ἄμερσε 

πάτρας Ο. 12. 106. 

χνώσσω) “ἰδὲ κνώσσοντί οἱ παρ- 
θένος τόσα εἰπεῖν ἔδοξεν Ο. 183. 71. ὁ δὲ 

(ϑε. αἰςτός) κ'νώσσων ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ 

Ρ. 1. 8. 

πκοιλόπεδος} ἱγίηρ ἱπ ἃ δοϊίοιῦ Κρισαῖον 
λόφον ἄμειψεν ἐν κοιλόπεδον νόπος θεοῦ 
Ῥ, ὅ, 88. 

288 κοινός 

κοῖλος] λοίϊο ἐν νανσὶ κοίλαις Ο. 6. 10. 
ῥάβδον, βρότεα σώμαθ᾽ ᾧ κατάγει κοίλαν 
πρὸς ἄγνιαν θνᾳσκόντων Ο. 9. 84. κοίλᾳ 
λέοντος ἐν βαθυστέρνον νάπᾳ αἵ Νεπιοῦ 
Ι. 8.11. 

κοιμάομαι]} «ἰδοῦ (νι) σὲ δ᾽ {-ππ Αἴγι- 

ναν) ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν κοιμᾶτο 

(5ς. Ζεύς) 1. 8, 31. 

κοινᾶν]) ἐοηβάαηί τοὶ. Λοξίας, κοινᾶνι 
παρ᾽ εὐθυτάτῳ γνώμαν πιϑθών. πάντα 

Ἰσάντι νόῳ Ρ. 8. 38. 
κοινᾷνία) δον αην οὐδὲ μιν φόρμιγγες 

ὑπωρόφιαι κοινανίαν μαλθακὰν παίδων 

ὀάροισι δέκονται (ϑοῆτ. : κοινωνίαν σοαά.}) 
Ῥ.1. 91. 

κοινάω] εοηγάδ, ἐμέν ς. δος. ἃ ἀδῖ., 

ταεῖ. κρύβδα πέμπον σπαργάνοις ἐν 
πορφυρέοις, νυκτὶ κοινάσαντες ὁδόν »"6- 

ἀπε ἩΡΡῈ α το άαπμε ἐν ἰδεῖν Ἰσιγηον Ῥ. 4. 

116. ἐγὼ δὲ κείνων τά μιν ὁάροις λύρᾳ τε 

κοινάσομαι (Βοεςοκὰ: κοινώσομαι σοἀα.) 

Ν. 3. 12. ἀπῦ., κοινω([ ἔτ. 89. 9. 

κοινός] (-ᾧ, -ὀν; -άν, «αἱ; -ὀν ποπι., 800.) 

ἐοπιπιοη, τνααὶ, ἐλαγεδ οὐ (πὶ ὙΒΙΟἢ 

ΡοΟρΙς ᾶνα ἢ οοπῆοπ. κοιναὶ Χάρι- 

τες ἄνθεα τεθρίππων δινωδεκαδρόμων 

ἄγαγον ἱ. ε. {παῖ τὸ "παγεὰ ὈὉγν Ὑπεγοη 

διὰ Νοποκγαῖεβ Ο. ἃ. 50. μὴ κρύπτε 
κοινὸν σπέρμ᾽ ἀπὸ Καλλιάνακτος ἱ. ς. 

πον Πἰ8 ἀοβοδηθαηξθ, ἐῃῇς Ἐτσαδεϊ δι, 

μαᾶνς ἐπ ςοπιπιοῃ Ο. 7. 93. ὁπᾷ τε κοινὸν 

λόγον φίλαν τείσομεν ἐς χάριν ἱ. ε. ἐπ6 

Ἡγπὶπ ἰπ ΠΣ Μὰ )οη Ὁ. 10. 1]. εἴ 

χρεὼν τοῦθ᾽ ἀμετέρας ἀπὸ γλώσσας 

κοινὸν εὔξασθαι ἔπος λὲς ῥνγάνδν 3 ωδέζδ 

τῦε αἱ! σῆαγε Ῥ. 8. ὥ. καταίνησάν τε 

κοινὸν γάμον --- μεῖξαι ἱ, 6. ἴο λοι 
Ὀοΐἢ 5.05 δὲ ἀρτοοὰ Ῥ. 4. 232. σφὸν 
ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν χάριν ἔνδικόν τ’ 
᾿Αρκεσίλᾳ Ρ. ὃ. 102. πατρὶ τεῷ, Θρασύ- 
βουλε, κοινάν τε γενεᾷ --- εὔδοξον ἅρματι 

νίκαν Ρ.. 6. 1δ. κοιναὶ γάρ ἔρχοντ᾽ ἐλπίδες 

πολυπόνων ἀνδρῶν Ρς. Ν, 1, 83. ΑἸακιδᾶν 

ἠύπυργον ἕδος, δίκᾳ ξεναρκέι κοινὸν 

φέγγος Ν. 4. 12. ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται 
κῦμ᾽ ᾿Αἰδα ρτ. Ν. 2, 80. μάτρωϊ θ᾽ ὁμω- 

νύμῳ δέδωκε κοινὸν ϑάλος ἱ. ε. ἴο ὃς 
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βδασγεὰ δεέννθθῃ ἔπεπὶ ᾧ. 7. 24. π. 8. ὕσὸ 

5Β005., 406 ῥειδ]᾽. ἱπέεναοί, ἐγὼ δὲ ἴδιος ἐν 

κοινῷ σταλεὶς ἂς α ῥνίοαίσ οἰδέξειι οκ ἃ 
τὐδοίοη οὗ ῥιϑῖῖο ἐνγμογδο 85 Ὀτϊναῖς Ἐδδὶ 

Βεσυΐξ ἱμβῶ ἄδΖζι, ἀΐϊὸ Ευμηιεϑίδίθη ἀδδ 

δδῃζει ΝΟ ΚοΒ ζὰ θεδίησεῃ, ΝΝῈ]. Ο. 18. 49. 

τὸ κοινόν τις ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ τιθεὶς (τ. ἷ 

109. 1. [ἀπ., ὄλβιος ὅστις ἰδὼν ἐκεῖνα 
κοινὰ εἶσ᾽ ὑπὸ χθόν᾽ (οοὐά.: κεῖν᾽ εἴσ᾽ 
Τουῆεὶ, εἀ4,) ἐτ. 187. 1. 

ἸΚοιογενής} δογ: οἵΓὙ ἸΚοῖος, ερὶ. οἱ [ϑέο. 
ἁ Κοιογενὴς ἐγ. 88 4. 8. 

ἸΚοῖος] α Τιίδη, ἔδίμογ οἱ Αβίοσί ἂπὰ ἵεἴο. 

ἸΚοίον θυγάτηρ πί ᾿Αϑέογία Πα. 78. 44. 
ἀγανόφρων Κοίον θυγάτηρ [«εἰο Πα. 
12. 18. 

κοιρἄνέω] ανγαηξε οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν 

Χαρίτων ἅτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε 
δαῖτας Ο. 14. 9. 

Κοιρᾶνΐδας) ἐοπ οἵ Κοίναπος, Ῥοϊγίάοβ. 

δεῖξέν τε (βες. Βελλεροφόντας) Κοιρανίδᾳ 

πᾶσαν τελευτὰν πράγματος Ο. 13. 70. 
πκοίρἄνος] ἀἱηρ κοίρανος --- Μέμνων Ν. 8. 68. 

ποίτα] «ἰοορίηρ οὐδ, ἰουδππαλίπρ καὶ τό- 

τε γνοὺς ἼΠσχνος Εἰλατίδα ξεινίαν κοίταν 
Ῥ. 8. 82. ἢ ἑτέρῳ λέχει δαμαζομέναν 
ἕννυχοι πάραγον κοῖται; (8... Κλυται- 

μήστραν) Ρ. 11. 28. 
χοιτάζομαιΪ ξο Ιο [Ὁ ὡς τ᾽ ἀνὰ βωμῷ 

θεᾶς κοιτάξατο νύκτ᾽ ἃ τοΐδεγεπος ἴο 

ἐγκοίμησις, 88 ἃ τηθδῃ8 οἱ ἀὐνπαου Ο, 

18, 70. 
πολεόν] 5σ᾿σαϊἧ κολεοῦ γυμνὸν τινάσσων 

φάσγανον ἵκετ᾽ Ν. 1. δῶ. μονόψαφον ἐν 
κολεῷ κατασχοῖσα ξίφος Ν. 10. 6. 

χκολλάω)] ὀὲπά ἐορείλιεν κολλᾷ τε σταδίων 

θαλάμων ταχέως ὑψίγνιον ἄλσος, ὑπ᾽ 

ἀμαχανίας ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον 
ἀστῶν (8:ς. Ψαῦμις νεῖ “Γππαρις: βρη. 

ἀμ.: ῬεΓΠΔΡ8 ἃ γεέοσθηος ἰβ ἐἰπίθηςά ἴο 

(ὃς τορυδάϊηρ οἱ Καπιατίηα δδοτγι!ν αἰξεσ 

4601 Β. (,, ςξ. ν. 8. τὰν νέοικον ἕδραν) 
Ο. ὅ. 18. Μοῖσά τοι κολλᾷ χρυσόν, ἔν τε 

λευκὸν ἐλέφανθ᾽ ἁμᾶ καὶ λείριον ἄνθεμον 

ποντίας ὑφελοῖσ᾽ ἐέρσας Ν. 7. 78. 

κολοιός) 1αελάαω ταεῖ. ἔστι δ’ αἰετὸς 
ὠκὺς ἐν ποτανοῖς ---. κραγέται δὲ κολοιοὶ 

κομίζω 

ταπεινὰ νέμονται ἱ. 6. ἰδς γχίνα!ϊβ οἵ 

Ῥιπάδγ Ν. 8. 82. 

ολοφώνιος)] οἵ Κοίορλον Πολυμνά- 

στου Κολοφωνίον ἀνδρός τ. 188. 

; κόλπος] (οὐ, -ον; τῶν, -οἷς) ρἰά ἃ. 
Μιὰ οἱ ἃ τοῦδε. κρύψε δὲ παρθενίαν 
ὠδῖνα κόλποις Ο. 6. 31. Ρ. ποίϊοω, σαἱ- 

ἐδν Νεμέας --- κατὰ κόλπον Ο. 9. 87. 

κόλποις παρ᾽ εὐδόξοις Πίσας Ο. 14. 23. 

“Λακεδαίμονος ᾿Αργείου τε κόλπον καὶ 
Μυκηνᾶν᾽᾽ Ῥ. 4. 49. ἀνεμοσφαράγων ἐκ 
Παλίον κόλπων Ῥ. 9. δ. ς. ρε 

αἰθέρος ψυχρῶν ἀπὸ κόλπων ἐρήμον Ο. 
18. 88. 

Κόλχοι] Οοϊολίαης δέσποινα Κόλχων 

Μεάςᾷ Ῥ. 4. 11. κελαινώπεσσι Κόλχοισιν 

Ρ, 4. 212. εἷλα Μήδειαν ἐν Κόλχων δόμοις 

{τ. 172. 1. 

κολώνα] μὲ ὄχθαις ἔπι μηλοβότον 
ναίεις ᾿Ακράγαντος ἐύδματον κολώναν 

Ῥ. 12. 8. Λο]κρῶν --- οἴ τ’ ἀργίλοφον πάρ 

Ζεφυρίου κολώναν νί ἐγ. 140}. ὅ. 
κόμα] (-ᾳ, -αν; -αι, -ἅν, -αισ(!)}} 5. ἃ ρ]., 

λαὶν ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ --- κόσμον 

ἐλαίας Ο. 8. 18. τρία ἔργα ποδαρκὴς 
ἁμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ ἀμφὶ κόμαις Ο. 18. 89. 

κομᾶν πλόκαμοι Ῥ. 4. 82. γέρας ἀμφέβαλε 

τεαῖσιν κόμαις Ρ. ὅ. 81. δάφνᾳ τε χρυσέᾳ 
κόμας ἀναδήσαντες Ρ. 10. 40. βελέων ὑπὸ 

ῥιπαῖσι κείνου φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι 
κόμαν ἕνεπεν Ν᾽. 1. 68. ἀνδησάμενός τε 

κόμαν ἐν πορφυρέοις ἔρνεσιν Ν, 11. 38. 

Δωρίων αὐτῷ στεφάνωμα κόμᾳ πέμπεν 

ἀναδεῖσθαι σελίνων 1. 2. 18. ὦ χρνυσέᾳ 
κόμᾳ θάλλων, πόρε, Λοξία 1. 7. 49. τότε 
χρύσεαι ἀέρος ἔκρυψαν κόμαι ἐπιχώριον 
κατάσκιον νῶτον ὑμέτερον Ῥίπαας Θρεᾶῖκβ 
οἱ Αἰφῖπα, γα Ρἢ ἀηὰ ἰϑαηά Πα. 6. 138. 

ῥόδα τε κόμαισι μείγννται ἔτ. 75. 17. 

κομῖδά)] γέϑοιιδ πρίατο μὲν θανάτοιο 
κομιδὰν πατρός (38ς. ᾿Αντίλοχος: ἐδ γέξοιδ 
οἵ δὶς {αἰκὸν νοι ἀδα!) Ῥ. 6. 839. 

κομίζω] (κόμιζε; κομίζων, -οντες: ἐπιρί. 
κόμιζε(ν): δοτ. ἐκόμιξαν, ἐκόμϊσαν; κό- 

μῖσον; κομίξαις; κομίξαι, κομίσαι.) 8. 
δνίμξ, σαννν δαεὰ τοὶ μὲν γένει φίλῳ 

σὺν ᾿Ατρέος 'Ελέναν κομίζοντες Ο. 13. 69. 



κομπέω 

κόμπος] υαμρ δ, ἰομά ῥναίδα 

πόνιος] ἀτείν 

ἄνδρ᾽ ἐκ θανάτου κομίσαι ἤδη ἀλωκότα 
Ρ, 8. δ6. “'κέλεται γὰρ ἐὰν ψυχὰν κομίξαι 

Φρίξος᾽" Ῥ. 4. 169. σώματα δὲ παρὰ 
Κρονίδαν Κένταυρον ἀσθμαίνοντα κόμιζεν 

8ς, ΑΟΒΙΠ1ς8 Ν, 8. 48. ξανθῷ Μενέλᾳ δάμαρ- 

τα κομίσαι θοαῖς ἂν ναυσὶ πόρευσαν 

εὐθυπνόον Ζεφύροιο πομπαὶ πρὸς Ἴλον 

πόλιν (ὃς. Αἴαντα) Ν. 7. 28. ὦ Μέγα, τὸ δ᾽ 

αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόν 

Ν, 8. 44. {ᾳ., τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας 

ἐκόμιξαν Ν. 2. 19. Ῥ, ῥγέδεγυςε Αἴγινα 
φίλα μᾶτερ, ἐλευϑέρῳ στόλῳ πόλιν τάνδε 
κόμιζε Ρ. 8. 99. παροιχομένων γὰρ ἀνέ- 
ρων, ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν 
ἔργ᾽ ἐκόμισαν (ΤΙο].: ἐκόμιξαν «εοἀά.) 

Ν, 6. 80. “κόμαν οἴκαδ᾽, ἀρχαίαν κομί- 
ζων πατρὸς ἐμοῦ --- τιμάν᾽" (ἀρχὰν ἀγκο- 
μίζων σοηϊ. ΟἈΔοΓ8) Ρ. 4. 106. αἀά. ὑτ. 

δά. εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν 

κόμισον λοιπτῷ γένει Ο. 2. 14. ἐν τεσσα- 

ράκοντα γὰρ πετόντεσσιν ἀνιόχοις ὅλον 
δίφρον κομίξαις Ῥ. ὅ. 81. 

χομπέω] να τί κομπέω παρὰ καιρόν; 
Ρ. 10. 4. 

χαίρω δὲ 
πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον [εἰς Ν. 8. 

49. χρὴ νιν (-Ξ ἀρετάν) εὑρόντεσσιν 

ἀγάνορα κόμπον μὴ φθονεραῖσι φέρειν 
γνώμαις Ι. 1. 48. μὴ φθόνει κόμπον τὸν 
ἐοικότ᾽ ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ πόνων 1. δ. 
24. σειρῆνα δὲ κόμπον αὐλίσκων ὑπὸ 
λωτίνων μιμήσομ᾽ ἀοιδαῖς κεῖνον, ὃς 

Ζεφύρον τε σιγάζει πνοὰς αἰψηράς Παρθ. 
ἃ. 18. 

πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ χέρσῳ, 
τὰ δὲ γείτονι πόντῳ φάσομαι Ν. 9. 48. 

κόνις] ἀϊε’ κατακρύπτει δ᾽ οὐ κόνις 

συγγόνων κεδνὰν χάριν 86. οἱ ἐπ ργᾶνα 
Ο. 8. τ9. 

κόρα, κούρα] (κόρα, -ᾳ, -αν; -οι, -ἄν, -αἱσι: 
κούρα, -ας, -ᾳ, -αν; -αἱς.) 4. ἀσερίιεν 

6ΒΡ. υηηηαιγία ἀδυρπῖετ. εὐθρόνοις 

Κάδμοιο κούραις Ο. 2. 28, "Κενταύρον με 
κοῦραι θρέψαν ἀγναί" Ρ. 4. 108. μετὰ 
κόραισι Νηρῆος ἁλίαις Ο. 2. 39. ἀρχᾶϑεν 

᾿Ιαπετιονίδος φύτλας κοῦροι κορᾶν Ο. 9. δ6. 

κόραι Πιερίδες Διός Ο. 10. 96. “'φαμὶ γὰρ --- 
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κόραξ] ὁγοῦ 

Ἑορίνθιος) Οονέμλίαι 

Κορίνθιος 

᾿Επάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φυτεύ- 
σεσθϑαι" Τὴργα Ῥ. 4. 14. ἁρμόζοισα θεῷ 

τε γάμον μιχθέντα κούρᾳ θ᾽ Ὑψέος 
εὐρυβία Οντοης Ρ. ϑ. 18, ᾿Ανταίου μέτα 
καλλίκομον μναστῆρες ἀγακλέα κούραν 

Ρ. 9. 106. Λίβυς, ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον 
ἄνδρα Ρ. 9. 117. Κάδμου κόραι Ρ, 11. 1. 

Δαρδανίδα κόραν Πριάμου Κασσάνδραν 
ῬΟῚΙ. 19. Δαναοῦ πόλιν ἀγλαοθρόνων τε 
πεντήκοντα κορᾶν Ν, 10. 1. βαθύζωνοι 
κόραι χρυσοπέπλου Μναμοσύνας Μυδεδ 

1. 6. 14. [κοὐΐρα) (Βρρ. Ἐεἰἐζειβιοίη ἱ. 6. 
Ζουχίρρε: κοῦρος] 916}}} ἔγ. 6δ61}.] 

Λατοίδαν θαμινὰ Δελφῶν κόραι --- μελπό- 
μεναι Πα. ὅ. 16. Μναμοσύνᾳ κόραισί τ᾽ 

Μιυ5ςε8 Πα. 7Β. 16. κόρα μιγεῖσ᾽ ᾿ωὠκεανοῦ 
Μελία Πα. 9. 48. Δωρίδος [πε͵]ντήκοίντα 

κο)]ύραις (ΞΡ. ΓοὈε]: ἱ. 6. Νεσεῖ 5) Θρ. 

4. δ. Ρ. πηριαγνίθα ρὶγῖὶ ἐπεὶ τείχει 
θέσαν ἐν ξυλίνῳ σύγγονοι κούραν Κο- 
τοΐβ, Ρῥγορτιιδηῖς ὉΥ Αροο Ῥ. 8. 839. 
Ματρί, τὰν κοῦραι παρ᾽ ἐμὸν πρόθυρον 
σὺν Πανὶ μέλπονται Ῥ. 8. 718. “κούρας δ᾽ 
ὁπόθεν γενεὰν ἐξερωτᾷς᾽᾿ Ῥ. 9. 43. 
μάντιν τ᾽ ὄλεσσε κόραν Καβεαῃᾶτα Ρ. 11. 
88. φορβάδων κορᾷν ἀγέλαν ἑκατόγγνιον 
δε ἐδηλρῖα ρσοβςυϊεβ οὐ Αρδσοάιϊίε δὲ 

ἹΚοσίπτῃ ἔς. 122. 19. εβρ. οὗ Ῥ8}}45 Αἴδμοπο, 

πατρί τε --- κόρᾳ τ’ ἐγχειβρόμῳ Ο. 7. 48. 

κούρα --- Παλλὰς Ο. 18. 66. Ἥρας πόσιν 
τε πειθέμεν κόραν τε γλανκώπιδα Ν, 7. 96. 

σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φυᾷ. 

μαθόντες δὲ λάβροι παγγλωσσίᾳ κόρἄκες 

ὧς ἄκραντα γαρύετον (-ἐτων ἘΒεΙρκ) 

Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον 1. 6. ἴπ τἰνα}5 οὗ 
Ῥίμάαγ. (εξ, κολοιός) Ο. 2. 87. τεβ8ῖ., Ἐὰ]- 

Βερτιθ, τίη, 1, 18; βεουηάυῃ Ῥὶπ- 

ἀδγυτη οοῦνυβ 50]118 ἱπίαοσγ οπῆθ5 ἅνεβ 
βοχαρίπία αυδέζιον 5Βἰρηὐποδίίοηθβ Πα θεοὶ 

νοσυπι. (ἀυθἰϊαπίοεσ πος τ. Ῥιπάδτο 

τηθυόταθς οεἀ4.) {τ 285. 

Κορινθίων ὑπὸ 

φωτῶν ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς ὀκτὼ 
στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη ἱ. 6. δὲ 5: υγλῖδη 
ξδυιο Ν. 2. 20. ᾿Ορσοτριαίνα ἵν’ ἐν 

ἀγῶνι βαρυκτύπου θάλησε Κορινθίοις 

σελίνοις δὲ 5. Βτΐδη ραπηεθ Ν. 4. 88. 



Κόρινθος 

ἹΚόρινθος)] (τος, -ον, -ῳ, -ον.) ἱπ ψ οβο 

νἱοἰπῖν τῆς ᾿5ιμπλίδη ραπιοβ ννοσο ποϊὰ 

ἦπ ποποῦσ οὗ Ῥοβεϊάοῃ. καὶ Κορίνθον 

δειράδ᾽ ἐποψόμενος δαιτικλυτάν (3.. Πο- 
σειδάν) Ο. 8. δ2. ἐν Κορίνθου πύλαις αἱ 

τὰς 15{ππι|δπ σᾶ πιο8 Ο. 9. 86. τὰν ὀλβίαν 

Κόρινθον, ᾿Ισθμίου πρόθυρον Ποτειδᾶνος, 

ἀγλαόκουρον Ο. 18. 4. οὐ ψεύσομ᾽ ἀμφὶ 
Κορίνθῳ Ο. 18. δῶ. Κορίνϑου τ᾽ ἐν μυχοῖς 
αἵ 8: πιδπ σᾶπι68 Ν. 10. 42. ὁ κινητὴρ δὲ 

γᾶς ’᾽Ογχηστὸν οἰκέων καὶ γέφυραν πον- 
τιάδα πρὸ Κορίνθου τειχέων ἱ. 6. πὲ 

Ιβιῃπιίδῃ βαποίυασυ 1. 4. 20. ἀμφίπολοι 
Πειθοὺς ἐν ἀφνειῷ Κορίνθῳ ἴῃς τεπιρὶς 

ῬιοβευϊοβΒ οἱ Αρβγοάϊίε (τ. 122. 2. 
Ῥιονοτῖν., ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ᾽ ἀμ- 

πολεῖν ἀπορία τελέθει, τέκνοισιν ἅτε 
μαψυλάκας, Διὸς Κόρινθος Ν. 7. 106. 

κόρος] (-ος, -ου, -ῳ, -ον.) ἰοο πο ἃ. 
Βανίηρ ἴοο τοι, ἐεάίηης, δα εῖν ἀλλ᾽ 

αἶνον ἐπέβα κόρος οὐ δίκᾳ συναντόμενος, 

ἀλλὰ μάργων ὑπ᾽ ἀνδρῶν Ο. 2. 96. ἀπὸ 

γὰρ κόρος ἀμβλύνει αἰανὴς ταχείας ἐλτί- 
δὰς Ρ. 1. 82. εἰμὶ δ᾽ ἄσχολος ἀναθέμεν 

πᾶσαν μακραγορίαν λύρᾳ τε καὶ φθέγ- 
ματι μαλθακῷ μὴ κόρος ἐλθὼν κνίσῃ 

Ῥ. 8. 82. κόρον δ᾽ ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ 
τέρπν᾽ ἄνθε᾽ ᾿Αφροδίσια Ν. 7. δῶ. ἔστι δὲ 
καὶ κόρος ἀνθρώπων βαρὺς ἀντιάσαι Ν. 
10. 20. Ῥ. τναπιίηρ ἴοο πιοῖ, α»"δὲ- 

ἐοη. ἐπεααδίς ργεεὰ κόρῳ δ᾽ ἕλεν ἄταν 

ὑπέροπλον Ο. 1. δ6. καί τινα σὺν πλαγίῳ 
ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα τὸν ἐχθρότατον 

φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ ()οἱπ ἀνδρῶν νἱτἢ 
τινα) Ν. 1. 68. εἴ τις ἀνδρῶν εὐτυχήσαις ἣ 

σὺν εὐδόξοις ἀέθλοις ἣ σθένει πλούτου 

κατέχει! φρασὶν αἰανῆ κόρον 1. 8. 2. οὐ 
κόρῳ ἀλλ᾽ ἀρετᾷ (δὰρρ. [οῦοεὶ ὁ Σ, οὐκ 
ἐπὶ ὕβρει) τ. 169. 10. Ο. Ῥτο ροζβ., 
σνεεά Ὕβριν, Κόρον ματέρα θρασύ- 
μυϑον Ο. 18. 10. 
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1. 8. δ4. πιςῖ., βίον κορυσσέμεν ὀρθοβού- 

λοισι μαχαναῖς Ρ. 8. 78. 

χορῦφά) (-ᾷ, «ἀν; -αἱ, -αἱσίιν), -ἀς.) 20} 

8. τ, αἀ}έεαλ Αἴἷτνας ἐν μελαμφύλ- 

λοις δέδεται κορυφαῖς Ῥ. 1. 27. νέφεσσι δ᾽ 
ἐν χρυσέοις ᾿Ολύμποιο καὶ κορυφαῇσΊν 

ἴζων --- Ζεύς Πα. 6. 98. Ζῆνα καθεζόμενον 

κορυφαῖσιν ὕπερθε οἱ ΜΕ. Κγπίδοβ ἱπ 

Ὀρο]ο5 Πα. 12. 11. β. μεαὰ πατέρος 

᾿Αθαναία κορυφὰν κατ᾽ ἄκραν ἀνορούσαισ᾽ 
Ο. 7. 86. Ρ. πιεῖ., α- οἰίε ῥοΐηι, 

βωγρονί οἱ νοτάβ. τελεύταθεν δὲ λόγων 

κορυφαὶ ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι Ο. 7. 08. εἰ 
δὲ λόγων συνέμεν κορυφάν, “Ἱέρων, ὀρθὰν 
ἐπίστᾳ, μανθάνων οἶσθα προτέρων Ρ. 38. 

80. καὶ τοιᾷδε κορυφᾷ σάμαινεν λόγων 
Πα. 8Λ. 18. β. Μονεμιοϑέ οπξ, Ἵγοῖυ ἱ. α. 

δεεί παῖ 'Ρέας, ἔδος ᾿Ολύμπου νέμων 

ἀέθλων τε κορυφὰν ΟἹνπιρὶς ἰεϑᾶνα! Ο. 2. 

18. φιάλαν --- πάγχρνσον κορυφὰν κτεάνων 

Ο. 72. 4. ὁ δὲ καιρὸς ὁμοίως παντὸς ἔχει 

κορυφάν (ἀντὶ τοῦ δεῖ κατὰ καιρὸν καὶ 

μεγάλα καὶ μικρὰ λέγειν. Σ.) ΤὸὼῸὺ7 9. 79. 

Σικελίαν πίειραν ὀρθώσειν κορυφαῖς πο- 

λίων ἀφνεαῖς ἱ. 6. Ὁν ἐπα Βείρῃιβ οὗ 
ΟΡυ]εποο ἔπε ν 518}} σεας ἢ Ν. 1. 16. ἐγὼ δ᾽ 

“Ἡρακλέος ἀντέχομαι προφρόνως ἐν κο- 

ρνφαῖς ἀρετᾶν μεγάλαις, ἀρχαῖον ὀτρύνων 

λόγον απιοηρ δὲς ργεαί απὰ ἐηιέποη! ἀοδίευε- 

γμιοηῖς Ν. 1. 84. ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν ἐπ᾿ αὐτὰν 
(Ὀερογίπυϑ8: -ον οςοἄά.) ὄρσομεν ἱππίων 

ἀέθλων κορυφάν τῆς Ργιπία δὲ ϑίκγοῃ 

Ν, 9. 9. ὅστις ἁμιλλᾶται περὶ ἐσχάτων 

ἀέθλων κορυφαῖς Ν. 10. 82. οἵ. δρέπτων μὲν 
κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν 55. ᾿Ἰέρων Ο. 

1. 13. ς. ἔτᾶρξ. ἡϊόντι τηλανγέ᾽ ἀγ 

κορυφὰν Πα. 7. 12. Ἰκορυφάν[ --- ) θέμεν 

Δ. 1. 12. Ἰκορυφαὶ Δ. 4. 20, ἔτ. 1118. 4. 

κορὕφόω] ὑνίηρ [ο α δεαὰ Ῥᾶ55., ζοῆϊἹὲ ἰὸ ἃ 
εακ τὸ δ᾽ ἔσχατον κορνυφοῦται βασι- 
λεῦσι ἐλ6 μένος ῥίπηαοῖς ἐς Γογμιεὰ ὃν κἰηρς 

Ο. 1. 118. [κορύνα, εἰκδ 55. οἱ Ηδετακ]εβ. (κορύ- 

ναν) βϑρΡ. 916}1 ἐχ Ὄχρίδηδῆοπο Σ τὸ 
ῥόπαλον ἱπ τηᾶτρ. ρᾶρ. τ. 888. 1.] 

κορύσσω] »τανελαὶϊ ἵνας ἐκταμὼν δορί, 

ταί μιν ῥύοντό ποτε μάχας ἐναριμβρότον 
ἔργον ἐν πεδίῳ κορύσσοντα 55. ΑΘΠ1165 

ἙΚορωνίς) ἀδυρδῖος οὗ Ῥηϊερναβ, Ἰονοάᾶ ὈΥ͂ 
Ιβοῦγβ, τποῖμος οἱ Αβκὶερίοβ ὈγΥ Αροϊ]ϊο. 

καλλιπέπλου λῆμα Κορωνίδος Ῥ. 8. 28. 

Ἑορωνός) Κίὶπρ οὐ τπς ρἰτηαὶ: ἰςπῖ., 
Ῥμοβῖγ. Μαίοσ, ἴταᾶρ., ἢ. 34.1. Ἥρα- 



κοσμέω 

κλεῖ γάρ πον παρὰ Πινδάρῳ ἐνέτυχες, 
ὁπότε εἰς τὴν τοῦ Κορωνοῦ στέγην 

ἀφικόμενος σιτεῖται βοῦν ὅλον, ὡς μηδὲ 

τὰ ὀστᾶ περιττὰ ἡγεῖσθαι ν. δὰ. ἐγ. 168. 

»κοσμέω] (κοσμεῖν: ἐκόσμησαν; κοσμήσαις: 

ῬΆ588. δοῖ. ἐκόσμηθεν: ρ»ΐ. κεκόσμηται.) 

ἀδοκ, ἀγε55 γἱολὶγ ποτὶ γραμμᾷ μὲν αὖ- 
τὰν στᾶσε κοσμήσαις λαυέηρ ἀνγεςςεα μὲν ἴηι 

πο οἱοιδίηρ Ῥ. 9. 118. καὶ τριπόδεσσιν 

ἐκόσμησαν δόμον καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί 

τε χρυσοῦ 1. 1. 19. χαίταν στεφάνοις 
ἐκόσμηθεν 45 νἱςἴοτβ ἴῃ 16 σαιε8 Παρθ. 

ὦ. 49. ἔνθα μοι! ἁρμόδιον δεῖπνον κεκόσμη- 

ται ἐς γἱεμὶν ἰαϊά οἱ Ν. 1. 22. ταἷὗῖ,, 

δοποιν, πλατεῖαι πάντοθεν λογίοισιν ἐντὶ 
πρόσοδοι νᾶσον εὐκλέα τάνδε κοσμεῖν 

Ν. 6. 46. 

χοσμήτωρ] »παγελαὶ Φρυγίας κοσμήτορα 

μάχας 55. ἡ “Ὅμηρον Ῥίτ. 847. 

κόσμος] (-ῳ, -ον.) αὐογηριεπέ ἃ. ἐγαῤ- 
ῥέπες, δαγηδ55 αἰγλάεντα τίθησι κόσμον, ξε- 

στὸν ὅταν δίφρον --- καταζευγνύῃ Ῥ. 2. 10. 
Ό. χάρις, λοηοιν ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ 

γλαυκόχροα κόσμον ἐλαίας Ο. 8. 18. 
ἐνέποι κεν Καλλιμάχῳ λιπαρὸν κόσμον 
᾽Ολυμπίᾳ Ο. 8. 88. κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ 
χρυσέας ἐλαίας ἀδυμελῆ κελαδήσω (ςΐ. 

Ψ., 2175, “αἷς διεϊς, ἀδ58 Ὀεϊκτγἄησὶς 

Ἡδυρὲὶ ὩΟΟΣ ννοϊῖϊοσ τὴϊὶ Ὑδοπὶοη Ζὰ 

ΒΟ τα 6 π᾽)}) Ο. 11. 18. πατρίαν εἴπερ 
καθ᾽ ὁδόν νιν (-- Τιμόδημον) εὐθυπομτπὸς 

αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον ᾿Αθά- 

ναιῖς Ν. 2. 8. ποτίφορον δὲ κόσμον ἕλαχες 
γλυκύ τι γαρνέμεν Ν. 8. 81. ξυνὸν ἄστει 
κόσμον ἑῷ προσάγων 1. 6. 69. εἶα τειχίζω- 

μὲν ἤδη ποικίλον κόσμον αὐδάεντα λόγων 

ἔν, 194. 2. ς. ἀκδῖ. 5., τὸ δᾶν., πη πρὶν 

τὰ μὲν ὧν οὐ δύνανται νήπιοι κόσμῳ 

φέρειν Ρ. 8. 83. 

κοτέω] δὲ απρνν οἷ ας. ἁδῖ. Ἰλαῶν 
ξενοδαίκτα βασιλῆος ἀτασθαλίᾳ κοτέων 

θαμά 3.. Ἡρακλέης ἐγ. 1404, 6717 (81). 
Ἰκοτέσσατ᾽ επί Δ. 4. Ὁ. 7. 

κότος] ἀηρὲν ὁπόταν τις ἀμείλιχον καρ- 
δίᾳ κότον ἐνελάσῃ Ρ. 8. 9. 

κόττἄβος] ἀγέρε οΥ {δ υπε σι υδοὰ 85 ἃ 
τοαϑέ, ὄφρα σὺν Χειμάρῳ μεθύων ᾿Αγα- 

981 κραιπνός 

θωνίδᾳ βάλω κότταβον ἱ. ς. ἱπ ποπουγ οἵ 
Αραϊποπῖαβ {γ. 128, 8. 

χούρα] ν. κόρα. 
κοῦρος) 4“0;): ἁ δὲ --- τίκτε θεόφρονα κοῦρον 

Ιδτοβ Ο. 6. 41. πρόγονοι, ἀρχᾶθεν ᾿Ιαπε- 

τιονίδος φύτλας κοῦροι κορᾶν Ο. 9. δ6. καί 

ποτε τὸν τρικάρανον Πτωίον κευθμῶνα κα- 
τέσχεθε κουρί (κοῦ[ρος ϑ0}Ρ». 9π6|]}, ἐ, 6. 

Ταποτοβ: κούρα Ἐοεἰϊζεηϑίείῃ) ἔγ. δ1 Ὁ. 

χουροτρόφος] "μνγ5 οὗ γομηρ τπδηὶ' τηοῖ. 

στάσιν --- πενίας δότειραν, ἐχθρὰν κου- 

ροτρόφον ἔτ. 109. 4. 

κοῦφος) (-οισίιν); -α, -ᾳ, -αν; -α δες; 
οοπαρ. -ὁτεραι.) ἃ. ᾿έρλι, πέριδίε κού- 

φοισιν --- ποσίν Ο. 18. 114. θεοδμάτων 

ὀχέων ἐφαπτομένα χερὶ κούφᾳ Ῥ. 9. 11. 

ἵσταμαι δὴ ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε 

πρίν τι φάμεν Ν. 8. 19. π. Ρ]. Ῥτο δάν., 

τόνδε κῶμον --- κοῦφα βιβῶντα Ο. 14. 17. 

Ὁ. ἰἰρῖμ, δα 5. τελεῖ δὲ θεῶν δύναμις καὶ 

τὰν παρ᾽ ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν 

κτίσιν (-- ὡς κουφόν τι, Οἰ!άετδίεενε) 

Ο. 18. 88. ἐπεὶ κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ --- 
ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν 1. 1. 46. ο. 
πρῖμ, Πολίε κουφότεραι γὰρ ἀπειρά- 

τῶν φρένες Ο. 8. 61. 
κρδγέτας] οαὐυϊηρ κραγέται δὲ κολοιοὶ 

(ἢς τὐνα]β οἱ Ρίπααγ Ν. 8. 82. 
κρᾶἄδία] (οἴ. καρδία.) ἀσαγέ τχςξ. εὐθὺς δ᾽ 

ἀπήμων κραδία κᾶδος ἀμφ᾽ ἀλλότριον 
(Εσ. ϑοδβηνὰ: καρδία ςοἀά.) Ν. 1. δ4. 

ἀλλὰ σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον περᾶ- 
σαί νιν ἀτρώτῳ κραδίᾳ (Τεῖς.: καρδίᾳ 
οοἀά.) Ν. 11. 10. 

κραίνω] Κε|Π|, δνίηρ ἰο {εἰ {ἰριδηῖ κραί- 
νων ἐφετμὰς Ἡρακλέος προτέρας ἀτρεκὴς 
“Ἑλλανοδίκας --- ἀνὴρ Ο. 3. 11. κεῖνος -- 

κ'ραίνει σέθεν εὐτυχίαν (Ξς. 'Ἑρμᾶς) Ο. 6. 
81. τῶν μὲν κλέος ἐσλὸν Εὐφάμου τ’ 

ἐκράνθη σόν τε Ρ. 4. 176. ὡς ἄρ᾽ εἰπὼν 

ἕντυεν τερπνὰν γάμον κραίνειν τελευτάν 
Ῥ. 9. 66. πιεῖ., Ἰὲκ'ράνθην ὑπὸ δαιμονίῳ 
τινὶ --- συνάγεν θρόον (ἐπετελέσθην Σ: 

{δείματι βῃρρ. ΝΥ. 1 λαυε δέξῃ ργαρίρα 
μι βηιεπ) Πα. 9. 84. 

Ἀραιπνός] «οἱ “Τιτυὸν βέλος ᾿Αρτέμι- 
δος θήρευσε κρανπνόν᾽᾽ Ρ. 4. 90. κυλινδέ- 



κράνα 

σκοντό τε (ὁς. πέτραι) κραϊιπνότεραι ἣ 
βαρυγδούπων ἀνέμων στίχες Ρ. 4. 209. 

σϑένει κραιπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι ἄνδρες 
ἔτ, 188. 4. 

κρἄνα] (-α, -ᾳ, -αν; -ἄν.) φῤγίηρ Φοῖβε, 
Παρνασσοῦ τε κράναν Κασταλίαν φιλέων 

Ρ. 1. 839. ᾿Αρέθοισαν ἐπὶ κ'ράναν Ρ. 8. 69. 
κράναν Ὑπερῇδα λιπών Ῥ. 4. 126. ἐπ’ 

᾿Απόλλωνός τε κράνᾳ ἴδ δρτίηρ Κγτε ἴῃ 
Ογτεης Ρ. 4. 294. πρόσθα μὲν ἴς ᾿Αχελωίον 

τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα Μέλ[ανό]ς 
τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον (Ν}1]., Τυγγπη, ᾳυΐ 

Εὐρωπία -- ῥοαί ἀρροβιείομοτη 6586 
ἐχίβειηδὲ νεσθοσαπι ἷς ᾿Αχελωίου: ν. 

ν., ΟΟΑ, 1900, 48) ἐσ. 70. 2. κελάρνυξεν, 
ὡς ἀπὸ κρανᾶν φέρτατον ὕδωρ "ἔτ. 1040." 

Ἱκράνας οὐ π]ρολείπει[ --- ὕδωρ (ϑ'ρρ. 
1,ο9Ὁς6}) Θρ. 4. 18. ἰοβῖ., Σ Απιοη. Ηοτι., 

Φ 196; Πίνδαρος --- ᾿ὠκεανοῦ τὰ πέταλα 
τὰς κρήνας λέγων ἔτ. 826. 

χρἄνδός) γοζὰν κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναις 
Ο. 7. 82. κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναισι Ο. 18. 88. 

κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναισιν Ν. 8. 11. μή μοι 
κραναὰ νεμεσάσαι Δᾶλος Ι. 1. 8. 

χρᾶνΐον] ἐλ ᾿Ανταίου δόμους --- προσ- 
παλαίσων ἦλθ’ ἀνὴρ τὰν πυροφόρον 
Λιβύαν, κρανίοις ὄφρα ξένων ναὸν Ποσει- 
δάωνος ἐρέφοντα σχέθοι, υἱὸς ᾿Αλκμήνας 

Ι. 4, δ4. 
χρᾶνΐον] ςῤνίηξς Ἰἀλκὰν ᾿Αχελωίου κρα- 

νίον τοῦτο ζάθείον Πα. 21. 10. 

κράς] (οἰ. κάρα.) ἀεαά κελαινῶπιν δ᾽ 
ἐπί οἱ νεφέλαν ἀγκύλῳ κρᾶτί --- κατ- 

ἔχευας Ρ. 1. 8. εὐπαράου κρᾶτα συλάσαις 
Μεδοίσας υἱὸς Δανάας Ρ. 12. 16. τρία 

κρᾶτα ἔτ. 8. 

κρἄταιός] 1. ατήλονίαἰυνε ἀδύνατα δ᾽ 

ἔπος ἐκβαλεῖν κραταιὸν ἐν ἀγαθοῖς δόλιον 

ἀστόν Ρ. 2. 81]. Ῥ. ῥοιενγζμϊ ὁ δ᾽ 

ἔφεπεν κραταιὸν ἔγχος Ῥ. θ. 34, κραταιὸς 
Τελαμὼν (Ετ. ϑοδι!ά: καρτερὸς ςοἀά.) 

Ν. 4. 25. 
κρᾶτερός] (οἴ. καρτερός.) ἃ. οὗ Ροορῖο, 

μιαςίενζαεϊ ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι 

φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί (8.. ἀνυμνοῦν- 

ται: Τῆς.: καρτεροί οοἀά.) 1. ὅ. 81. Ῥ. 

οὐ ἐπίημ8, κρατεροῖς ἀδάμαντος «-“-- 

288 κρᾶἄτησίπους 

ἅλοις Ρ. 4. 11. Κλυταιμήστρας χειρῶν ὕπο 
κ'ρατερᾶν Ρ. 11. 18. 

μρἄτέω] (κρατεῖ; -ἕων, -ἐοντα; -εἴν: ἐπιρί. 

κράτει, ἐκ'ράτει, κράτεσκε: ἃοτ. ἐκράτησε, 

κράτησεν, κράτησαν; κρατήσαις.) 8. 

δὲ νυἱοίονίοιι5, σοτιφιιόν, ἐχοοὶ α. 805., 

ἐξένεπε κ'ρατέων πάλᾳ Ο. 8. 30. τὸν εἶδον 
κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ Ο. 10. 100. τετραο- 

ρίας ---, εὐάρματος ἹἹέρων ἐν ἃ κρατέων 
Ῥ. ἃ. ὅ. ὃς ἂν χερσὶν ἢ ποδῶν ἀρετᾷ 
κρατήσαις τὰ μέγιστ᾽ ἀέθλων ἕλῃ Ρ. 10. 

28. ποσσὶ γὰρ κράτεσκε Ν. 8. δ2. ἐν ἀγα- 

θέᾳ χεῖρας ἱμάντι δεθεὶς Πυθῶνι κράτησεν 
Ν. 0. 8δ. κάρυξε Θήβαν ἱπποδρομίᾳ 

κρατέων 1. 8. 18. β. ς. δος. οορῇ., 
ὐἱη, ουεγοο!ε ὄτ᾽ ἀμφότεροι κράτησαν 

μίαν ἔργον ἀν᾽ ἁμέραν Ο. 9. 84. ἴῃ Ζευρηια, 
ἐκράτησε δὲ καί ποθ’ “Ελλανα στρα- 

τὸν Πυθῶνι, τύχᾳ τε μολὼν καὶ τὸν 
᾿Ισθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον Ν, 10. 36. 
Ὁ. δὲ ῥοινεγζεξ, για Θέτις δὲ κρατεῖ 
Φϑίᾳ Ν. 4. δ0. Ο. φγρασς, ἐχοξεά ο. 

ᾶἃςο. οΥ β6ῃ. αὐτὰ δέ σφισιν ὦὥπασε 
τέχναν πᾶσαν ἐπιχθονίων Γλαυκῶπις 

ἀριστοπόνοις χερσὶ κρατεῖν Ο. 7. δ]. 
δράκοντος --- ὃς πάχει μάκει τε πεντῆ- 

κόντερον ναῦν κράτει Ῥ. 4. 2348. ἅλικας δ᾽ 
ἐλθόντας οἶκοι τ᾽ ἐκ'ράτει Νίσου τ᾽ ἐν 

εὐαγκεῖ λόφῳ (ἐκράτεις οοπὶ. Ιζαγ861) 
Ν. δ. 46. ἃ. ἔταρ. 7ταιῖ κρατεῖν ῥέγ. 

8384. 11. 

κρᾶτήρ] πἰχίηξ δοωὶ ζον τυΐπα θαρσα- 

λέα δὲ παρὰ κ'ρατῆρα φωνὰ γίνεται 

Ν. 9. 49. πιεῖ., οἔ. κίρναμι ἃ: ἐσσὶ γὰρ 
ἄγγελος ὀρθός, --- σκυτάλα Μοισᾶν, 

γλυκὺς κρατὴρ ἀγαφθέγκτων ἀοιδᾶν (86. 
Αἰνέας, ἐὰς οἰοσυβ ᾿εδάογσ) Ο. 6. 91. 

θάλλοντος ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίου 

δεύτερον κρατῆρα Μοισαίων μελέων κίρ- 
ναμεν 1. 6. 2. 

κρατησιβίας] υἱοίονέοιες ἐνὶ εἰγεηρίλ. 
τησιβίαν χερσί ἔτ. 16. 

κρἄτησϊίμἄχος] υἱείονίοιις ἐν δαί τέ- 
κε -- ᾿Αλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον 

σθένος υἱῶν Ῥ. 9. 80. 

κρᾶἄτησϊΐπους] υἱοίογίοιες ἴηι ορεεά ΟΥ̓ Ποοἱ 

ἔθηκε καὶ βαθυλείμων ὑπὸ Κίρρας πετρᾶν 

κρα- 



κρατήσιππος 

ἀγὼν κρατησίποδα Φρικίαν τῥτ. Ρ. 10. 16. 
κρατησίπους (50. ἵπτπτος) ἔτ. 18. 

χρατήσιππος] υἱὲ υἱείογίοιες πογϑες τὸ 
κ'ρατήσιππον --- ἄρμ᾽ Ν. 9. 4. 

πκρατιστεύω) ουδγοονιέ κέντρον δὲ μάχας 
ὁ κρατιστεύων λόγος (τ. 180. 8. 

κρᾶτιστος] ἐγεαίεςί, δεεί͵ τὸ δὲ φυᾷ κρά- 
τιστον ἅπαν ρτ. Ο. 9.100. γλυκυτάτᾳ γενεᾷ 

εὐώνυμον κτεάνων κρατίσταν χάριν πο- 

ρών Ῥ. 11. δ8. (Αἴας) ὃν κράτιστον 
᾿Αχιλέος ἄτερ μάχᾳ --- πόρευσαν Ν. 7. 27. 

κεῖνοι γὰρ ἡρώων διφρηλάται Λακεδαίμονι! 

καὶ Θήβαις ἐτέκνωθεν κράτιστοι Ἰζαδίοτ 

8πά Ιοἷδοβ 1. 1. 17. ορίἴῃ. οἱ ΖϑὌουϑ, 

θεῶν κρατίστου παῖδες (κρατιστόπαιδες 

Σ.)) Ο. 14. 14. ὁ κράτιστος (κάρτιστος 

ν. 1.) Πα. 71Β. 80. βροτεᾶν ἰφρένα κρά- 

τιστον φρενῶν (8.. χρυσόν; ᾿'κέντρον, τυ]- 

ἴδ αἰΐα οοηίοίαβ᾽ ποϊξ. 5π011}) ἔτ. 222, 8. 

κράτος] (-εἰ, -ος.) ἃ. οιυόν, “ἰγεηρίδ 

Ἱέρων --- ἀμφέπει Δάματρα, λευκίππου τε 
θυγατρὸς ἑορτὰν καὶ Ζηνὸς Αἰτναίου 

κράτος Ο. 6. 96. τραχεῖα δυσμενέων 
ὑπαντιάξαισα κράτει (85. ᾿Ησνχία) Ῥ. 8. 

11. Ῥ. ῥοεν, ϑμεσοῖϑ5 κράτει δὲ 

προσέμειξε δεσπόταν (3.. Φερένικος ἵππος) 

Ο. 1. 22. “κράτει δὲ πέλασον᾽' (8ς. ἐμέ) 

Ο. 1. 78. πυρπάλαμον βέλος ὀρσικτύπου 
Διός, ἐν ἅπαντι κράτει αἴθωνα κεραυνὸν 

ἀραρότα Ο. 10. 82. δῶρα καὶ κράτος 
ἐξέφαναν ἐγ γένος αὐτῷ Ν, 4. 68. ᾿Ισθμιά- 
δος τε νίκας ἄποινα καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι 

κ'ράτος ἐξεῦρε 1. 8. ὅ. 

κρέας] Μεδὴ, ηιεαΐ τραπέζαισί τ᾽ ἀμφὶ 
δεύτατα κρεῶν σέθεν διεδάσαντο καὶ 

φάγον (με ἤΠεβι οἱ Ῥεῖορβ Ο. 1. δ0. ἵνα 

κρεῶν νιν (-- Νεοπτόλεμον) ὕπερ μάχας 

ἔλασεν ἀντιτυχόντ᾽ ἀνὴρ μαχαίρᾳ πιεαῖ 
οἱ 8δοηςο. Ν, 7, 42. 

(κρεμάννυμι)} (εἰ. κρίμναμι: δοτ. κρέμᾶσε, 
κρέμάᾶάσαν; κρέμᾶσον: 488. κρέμᾶται, 

-ανται.) 8. δοῖ., δαπᾷ μρ πατὴρ 

ὑπερ[κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον Ο. 1. 
δ1. ἐπεὶ δ᾽ ἐμβόλου κρέμασαν ἀγκύρας 
ὕπερθεν Ρ. 4. 192. 7τ᾽’ ἀκναμπτεὶ κρέ- 

μασονί Δ. 8. 12. Ῥ. Ρᾶ53., δὲ ἧμηρ πῇ 

οὗ νοῖῦϊνα οἱξετίηβ8. ἀλλὰ κρέμαται, 

ΒΙδίεσ, ΡῬΙηἀδγ- 1 χίσοος 

280 κρέων 

ὁπόσα χεριαρᾶν τεκτόνων δαίδαλ᾽ ἄγων 
Κρισαῖον λόφον ἄμειψεν Ῥ. δ. 84. ο. 

Ῥᾶ58., δαηρ (οὐυεν) τιςῖ. μῶμος ἐξ ἄλλων 

κρέμαται φθονεόντων τοῖς, οἷς ποτε Ο. 6. 

14. ἀμφὶ δ' ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι 
ἀναρίθμητοι κρέμανται Ο. 7. 26. δόλιος 

γὰρ αἰὼν ἐπ᾿ ἀνδράσι κ'ρεμαται ἑλίσσων 
βίου πόρον 1. 8. 14. 

Ἰζρέοισα) τποῖπος οἱ Ηγρβοιβ. (Ὑψεύς) 

ὅν ποτε --- Ναὶς εὐφρανθεῖσα Πηνειοῦ 
λέχει Κρέοισ᾽ ἔτικτεν, Γαίας θυγάτηρ Ρ. 9. 

10. 
ἙΚρεοντίδας) πιοπιρεῦ οὐ τῆς Αἰρίηεΐδῃ 

[ΠΉΠῪ οὗ τὴς Βαββίδἱ, δῃοθϑῖοσ οὗ ΑἸκὶ- 

τοὶ 88. πόντου τε γέφυρ᾽ ἀκάμαντος 

ἐν ἀμφικτιόνων ταυροφόνῳ τριετηρίδι 
Κρεοντίδαν τίμασε Ν. 6. 40. 

Κρεοντίς] [. )ά]., ἀαμρλίεν οἵ γσοὴ τοὺς 

Μεγάρα τέκε οἱ Κρεοντὶς υἱούς 1. 4. 64. 
κρέσσων] (-ὧν, -ονί(α), -ονες, -όνων, -ονας; 

τον ὅςα., -ὀνων.) 8. οἵ ΡοΟρΙςΟ, ϑφἰγοηρεν. 
α. κρέσσων δὲ καππαύει δίκαν τὰν πρόσϑεν 

ἀνήρ Ν. 9. 1δ. καὶ κρέσσον᾽ ἀνδρῶν 
χειρόνων ἔσφαλε τέχνα καταμάρψαισ᾽ 
Ι. 4. 84. ᾿ς. ρεπ. οοπιρ., κ)ρέσσοναί (ες. Σ, 

ὑπερ]άνω τῶν χρημ[άτων) Τΐγ. 84θ8. 1. 
β. ρζο 8005., λίρλεν βοίνεγς (οί. Βιϑομοῦξ, 

ΟΘποπιοη, 1...) νεῖκος δὲ κρεσσόνων ἀποθέσθ᾽ 
ἄπορον Ο. 10. 39. χαλεπὰ δ᾽ ἔρις ἀνθρώ- 

ποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων (ἰ. 6. ἡ πρὸς τοὺς 

κρείττονας ἔρις. Σ.) Ν. 10. 72. . οἵ 
τοϊη 65, ργέαίεν, φι ῥεΥῖοΥ πένθος δὲ πίτ- 

νεῖ βαρὺ κρεσσόνων πρὸς ἀγαθῶν Ο. 2. 24. 

οὐδ’ ἀλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν 

κρέσσονες Ρτ. Ν. 8. 80. κεραυνοῦ τε 
κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ τριόδον- 

τός τ᾿ 1. 8. 84. ς. ξεπ. οορ., κρέσσων 

γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος (ν. 1. κρέσσον) 
Ρ. 1. 86. κρέσσονα μὲν ἁλικίας νόον 

φέρβεται γλῶσσάν τε ρί. Ῥ. ὅ. 109. 
πέταται ὑποπτέροις ἀνορέαις, ἔχων κρέσ- 
σονα πλούτον μέριμναν αδουά Ῥ. 8. 92. 

ἐντί τοι φίλιπποί τ᾽ αὐτόθι καὶ κτεάνων 
ψυχὰς ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες σδουα Ν. 

9. 832. 
κρέων] γογαϊ, κἰπρ Δ), καὶ κρέοντι σὺν 

Αἰακῷ Ῥ. 8. 99. ἄρχε δ᾽ οὐρανοῦ πολυνε- 

το 
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φέλα κρέοντι, θύγατερ, δόκιμον ὕμνον [. ς. 

ἴο Ζευθ Ν. 8. 10. βία Φώκον κρέοντος 
Ν. δ. 13. ἐχρῆν δέ τιν᾽ ἔνδον ἄλσει παλαι- 

τάτῳ Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιτὸν 

ἔμμεναι Ν. 7. 48. 

Ἰρηθείς] ἀαωρλίον οἵ ̓ Κνειβδιις ἁβρὰ 
Κρηθεῖς ᾿᾿ππολύτα (Ηεγπης: Κρηθηίς οοὐὰ.) 

Ν. δ. 96. 

Ἐρηθείδας) 0) ο7 ναίεις “θρόνος, ᾧ 
ποτε Κρηθεῖδας ἐγκαθίζων᾿ Αἴδοη Ῥ, 4. 

152. 

ἸἘρηθεύς] 5οη οἱ Αἰοϊοβ. “μία βοῦς Κρηθεῖ 
τε μάτηρ καὶ --- Σαλμωνεῖ" Ῥ. 4. 143. 

[κρήμναμι, ν. κρίμναμι.} 
κρημνός] α. ϑαπὰ οἱ ἃ τίνετγ, Ἰαῖκε. ζα- 

θέοις ἐπὶ κρημνοῖς ᾿Αλφεοῦ Ο. 8. 93. παρὰ 
Βοιβιάδος κρημνοῖσιν Ῥ. 8. 84. Αἰγυπτίαν 

Μένδητα, πὰρ κρημνὸν ϑαλάσσας ἔσχατον 
Νείλον κέρας (εἰ. ἔσ, 82: ἐἴ 1.5 πιδαν τι 8 
Ἰυποιίοη οὗ τῆς ΝΕ δαϑίοτῃ Ὀσαπςοὶ 

δοὰ Ἰακο Ταπαὶδ) ἐς. ὃ0!. 1. Ὁ. εἰ 

Κύ)νθιον παρὰ κρημνόν Πα. 12. ὃ. 

κρηπίς)] (ἰς, -ἴδα, -ἴδας.) σμπάαπον( 9). 
καὶ μυχοὺς διζάσατο βαλλόμενος κρηπῖδας 

ἀλσέων (8ς. ᾿Απόλλων) (τ. δ1 α. κεκρότηται 
χρυσέα κρηπὶς ἱεραῖσιν ἀοιδαῖς {τ. 194. 
τάεῖ., βάλλετο κ'ρηπῖδα σοφῶν ἐπέων 

Ῥ. 4. 138. κάλλιστον αἱ μεγαλοπόλιες 

᾿Αθᾶναι προοίμιον ᾿Αλκμανιδᾶν εὐρυσθε- 

νεῖ γενεᾷ κρηπῖδ᾽ ἀοιδᾶν ἵπποισι βαλέσθαι 

Ῥ. 7. 8. ὅθι παῖδες ᾿Αθαναίων ἐβάλοντο 

φαεννὰν κρηπῖδ᾽ ἐλευθερίας (κρηπίδ᾽ 

Βετδ) ἔσ. 117. 1. 

ἹΚρής] ρτὸ ϑυῦ8., α Ογείαη Κρῆτες --- τοξο- 
φόροι Ρ, ὅ. 41. λόγον ἄνακτος Εὐξαντίου 
ἐπαίνεσα [Κ'ρητ)]ῶν μαιομένων ὃς ἀν- 

α[ἱνετο] αὐταρχοῖν Πα. 4. 86. ἐλαφρὸν 
ὄρχημ᾽ οἶδα ποδῶν μειγνύμεν: Κρῆτα 
μὲν καλέοντι τρόπον (ν. 1. Κρήταν) 

“(σ, 1010. 2." 

Ἐρηστωναῖος) ἰε5ι., Ἡετοάίαπ., 3, 8ὅΤδ. 2, 
Κρήστων, πόλις Θράκης, ὁ πολίτης 
Κρηστωναῖος παρὰ Πινδάρῳ ἐτ. 809. 

κρίμναμι} ἴὰ τπ|οπῖ5, λαης (αραϊη5} ἄγ- 
κυραν ποτὶ χαλκόγενυν ναὶ κριμνάντων᾽ ̓  

(κρηῃμνάντων ν. }.: ν. ποτικρίμναμι) Ρ. 4. 

96. 

κρίσις 

᾿κρίνω)] (κρίνει; δος, ἕκ'ρῖνας : Ρ458, κρίνεται: 
δβογ. κ'ρίθη, κρίθεν; κρίθείς : μέ. κέκριται: 
κεκ' ρἱμένων, κεκ' ρμένα, -μένα!.) ἃ. ἀ6- 

οἰάσ, ἱμῶρα πότμος δὲ κρίνει σνγγενὴς 

ἔργων πέρι πάντων Ν. δ, 40. Χρομίῳ κεν 
ὑπασπίζων --- ἔκ'ρινας, ἂν κίνδυνον 

ὀξείας ἀντᾶς, οὕνεκεν ἐν πολέμῳ κείνα 

θεὸς ἔντυεν αὐτοῦ θυμὸν αἰχματὰν ἀμύ- 
νεῖν λοιγὸν ᾿Ενναλίου Ν. 9. 85. ρᾶϑ88., 
δὲ δγομρὴλί ἰο α ἀεείείοη, ἄριστος εὐφρο- 
σύνα πόνων κεκ'ριμένων ἰατρός (δαυὲπρ 
}ακεοὦ [δὰ ονἱ εὶς, ἃ τηεάλεαὶ πιεῖ., ς. ναὰ 

Βτοςΐκ, [6 Νοσδθυ)εῖσο Μύδιςδὶ, Ῥασίβ, 

1961, 214] Ν. 4. 1. Ῥ. αἰϊοέ ρ889. 

ἤτοι βροτῶν γε κέκριται πεῖρας οὔ τι 
θανάτου Ο. 8. 381. τοῖς οὔτε νόστος ὁμῶς 

ἔπαλπνος ἐν Πυθιάδι κ'ρίθη Ῥ, 8. 84. 

κρίνεται δ᾽ ἀλκὰ διὰ δαίμονας ἀνδρῶν 

1. ὃ. 11. ν΄. μαζί. διείργει δὲ (Ξε. ἄνδρας 

καὶ θεοὺς) πᾶσα κεκ' ριμένα δύναμις Ν. 6. 3. 

τιμαὶ δὲ βροτοῖσι κεκ᾽ριμέναι Παρθ. 1. 7. 
Ο. Ρᾶο88.. ῥανγί σύνθεσιν ταύταν ἐπαι- 

νήσαντες οἱ μὲν κρίθεν 86. 18450π απά 

ῬεΙα5 Ῥ. 4. 108. ἃ. Ρᾶ85., ὃ ἀτοδηρε- 

. δε παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κριθεὶς 
εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης ΜΝ. 7. 7. 

πρῖός] να»: τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ 
ΡῬ. 4. 08. “κέλεται γὰρ ἐὰν κομίξαι ψυχὰν 

᾿Φρίξος ἐλθόντας πρὸς Αἰήτα ϑαλάμους 

δέρμα τε κ'ριοῦ βαϑύμαλλον ἄγειν, τῷ 

επτοτ᾿ ἐκ πόντου σαώϑη ἔκ τὲ μοιτρυιϊᾶς 

ιἀϑέων βελέων" Ῥ. 4. 10]. 

Ἑροΐσα] απ ἀποίοπε οἰἰγ ἀεξισογεὰ παπᾶ 
Ι αϑϑ πδιοὰ στ Κίτγμα, ἃ. ν., ψθογα 

ἐπε Ῥγίιῃίαπ σζϑπιοβ ννοῖς δοϊ(ὶ ἱπ τῆς Ρ]αὶπ 

ὕπὙυεῖοῖν Ὁοϊρδί. ἐν Κρίσᾳ δ᾽ εὑρυ- 

σθενὴς εἶδ᾽ ᾿Απόλλων μιν πόρε τ᾽ ἀγλαίαν 
[2οτ ἃ νἱἰςίοτν ἴῃ ποτβογδοίηρ 1. 3. 18. 

Ἑρῖσαῖζος] ο7 Κεῖξα Κρισαῖον λόφον ἄμει- 
Ψεν ἐν κοιλόπεδον νάπος θεοῦ 8.6. οπο- 

δεν Ἰζδιτίιοίοβ Ῥὶ δ. 87. ἅρματι νίκαν 

Κρισαίαις ἐνὶ πτυχαῖς ἀπαγγελεῖ "». 6. 18. 

κρίσις] 7μἀρίπρ μεγάλων ἀέθλων ἀγνὰν 
κρίσιν καὶ πενταετηρίδ᾽ ἀμᾷ θῆκς ζαθέοις 

ἐπὶ κρημνοῖς ᾿Αλφεοῦ Ο. 8. 21. μήλων τε 

κνισάεσσα πομπὰ καὶ κρίσις ἀμφ᾽ ἀέθλοις 

Ὁ. 1, 80. γνίων ἀέϑλοις ἐπεδείξαντο 
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κρίσιν ἐσθᾶτος ἀμφίς (ἷν οοπὶ. Καγβεγ 

σηείγ. ρτ.) Ρ. 4. 2538. βονθυσίαν Ἥρας ἀέ- 

θλων τε κρίσιν Ν. 10. 23, ἀτὰρ εὐὑδόντεσσιν 
ἐν πολλοῖς ὀνείροις δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρ- 

ποῖσαν χαλεπῶν τε κρίσιν (ἱ. 6. ὅτι ἡμῖν 

κρίνεται) ἔτ. 181}. 4. 

μκρῖὶτός) αἰειηριιςπεὰ “γῦν γε μὲν ἀλ- 

λοδαπᾶν κριτὸν εὑρήσει γυναικῶν ἐν 
λέχεσιν γένος" Ῥ. 4. 81. τὸν μὲν οὐ κατε- 
λέγχει κριτοῦ γενεὰ πατραδελφεοῦ Ι. 8. θὅ. 

ἹΚροῖσος] λέηρ ο 1γαίϊα οὐ φθίνει Κροί- 
σου φιλόφρων ἀρετά Ῥ. 1. 94. τεϑῖ., ν. 
τς. 270. 

κρόκα] ωοοἱ ὀ ἐκ δὲ Πελλάνας ἐπιεσσά- 
μενοι νῶτον μαλακαῖσι κρόκαις (5Ξ.. ἀπέ- 

βαν: τίθεται δὲ παχέα ἱμάτια ἐν Πελλήνῃ 
ἄγναφα. Σ, ἐ. 6. ἃ5 Ὀχτίζοβ πὶ ἴπο ζ8π|05) 

Ν. 10. 44. δὲ πορφυρέᾳ σὺν κρόκίᾳ 

(ϑυρῃ. Ζυπί2) Πα. 184. 19. 

κρόκεος] Ξαϊγοη ἀπὸ κ'ρόκεον ῥίψαις 
᾿Ιάσων εἶμα (ν. 1. κροκόεν) Ρ. 4. 282. 

[κροκόεις, ν. κρόκεος.] 
κρόκος] Ξταὐνοη Ποωεν Ἰὗὑακινθί.. «νκρο- 

κωΐν (5ιρΡ. 1[οὔς]) Δ. 4. 3. 

κροκωτός} «α[ίγοι κροκωτὸν σπάργα- 

νον ἐγκατέβα Ν. 1. 38. 
Κρονΐδας) (-ίδα, -ἰδαο, -ἰδᾳ, -ἰδα; -ιδᾶν, 

εἰδαις, -ἰδαι.) “05 οἵἩ Κνγοηος Ζευβ, 

Κρονίδα --- βαρνυγδούπον Διός Ο. 8. 48. 

“Νείλοιο πρὸς πῖον τέμενος Κρονίδα᾽᾽ 
(ν. Νεῖλος) Ῥ. 4. 56. Κ'ρονίδαο Ζηνὸς 

υἱοὶ ῬΡ. 4. 171. μάλιστα μὲν Κρονίδαν, 

βαρνόπαν στεροπᾶν κεραυνῶν τε πρύτα- 

νιν, θεῶν σέβεσθαι Ῥ. 6. 283, πὰρ Δὶ Κρο- 

νίδᾳ Ν. 1. 12. Κρονίδᾳ τε Δὶ Ν. 4. 9. 
σπονδοφόροι Κρονίδα Ζηνὸς ᾿Αλεῖοι 1. 2. 

28. καρτερόβρεντα Κρονίδα ἔτ. 166. ΟΒοΐ- 
τοῦ, “Κρονίδᾳ --- Χίρωνι" Ῥ. 4. 116. 
παρὰ Κ'ρονίδαν Κένταυρον Ν, 8. 47. ρ]., 
᾿Ιαπετιονίδος φύτλας κοῦροι κορᾶν καὶ 
φερτάτων Κρονιδᾶν (ἀντὶ τοῦ φερτάτον 

Κρονίδον᾽ Διὸς γὰρ Λοκρὸς ὁ πρόγονος 
αὐτῶν. Σ.) Ο. 9. δ6. εὐμενέσσι γὰρ παρὰ 

Κρονίδαις γλυκὺν ἑλὼν βίοτον Ῥ. 2. 26. 

Κρονίδαι μάκαρες Ρ. ὅ. 118. ὥς φάτο 

Κρονίδαις ἐννέποισα θεά (Ζευ ἃ ῬοΞοϊάοη) 

Ι, 8. 46. φιλέων δ᾽ ἂν εὐχοίμαν Κρονίδαις 

Κρόνος 

ἐπ᾽ Αἰολάδᾳ --- εὐτυχίαν τετάσθαι ἴδε 
ξοάϑ5 Παρθ. 1. 12. 

Ἑρόνϊος)] «. 50" οἵ Κγοηπος Ζευ8, ὦ 
Κρόνιε παῖ ἹΡέας Ὁ. 2. 12. πατρί τε 

Κρονίῳ τιμάεντι ἔτ. 1404. 64 (88). Ῥεΐορϑ, 

ἐν βάσσαις Κρονίον Πέλοπος (ν. Σ δὰ 

ἴοο., ἃ Πα. 22: Ῥοῖορβ ννγὰ98 ἀδβδοοη θὰ 

ἔγοσα ἃ ἀδυρῃίες οἱ Ῥεῖορβ, θυϊ ν. Ὁ 

ἐηῖγα) Ο. 8. 93. ἸΚρονίον Πέλοπος Πα. 

22. 1. ῬοΞξοίάοπ, Ποσειδάωνι --- Κρονίῳ 
Ο. 6. 39. Ρ. οἵ Κγοπος τοίςστίῃς ἴὸ 

{πὸ ὮΣΙ οὐ Κτοηοϑ δὲ ΟἸγτηρία. Ζεῦ, 

Κρόνιόν τε ναίων λόφον τιμῶν τ᾽ ᾿Αλφεὸν 

Ο. ὅ. 171. Κ'ρόνιον παρ᾽ ὄχθον Ο. 9. 3. 
το 80υ08., παρ᾽ εὐδείελον ἐλθὼν Κρόνιον 

Ο. 1. 111. ἵκοντο δ’ ὑψηλοῖο πέτραν 

ἀλίβατον Κρονίου Ο. θ. θ4. Κρονίου πὰρ 
τεμένει Ν. 6. 6]. ς. ἔταρβ. ἸΚρόνιον 

δῶμ᾽ ἀγλαοί Πα. 16. ἃ. 6. Κρον( Πα. 6. 08. 

Ἰζρονίων)] (ἴ Ὀὰὲ ἴ Ρ. 1. 71, Ν. 9. 28.) 
505 οὗ γοπος εριτῃ. οὐ Ζευβ. λίσσο- 

μαι νεῦσον, Κρονίων Ρ. 1. 71. χερσὶ δ᾽ ἄρα 

Κρονίων ῥίψαις Ρ. 8. δ7. ᾿᾿Κρονίων Ζεὺς 

πατὴρ Ῥὶ 4. 28. ὥπασε δὲ Κ'ρονίων 
Ν. 1. 16. Κρονίων ἀστεροπὰν ἐλελίξαις 

Ν. 9. 19. εἰ δυνατόν, Κρονίων Ν, 9. 28. 
“πάτερ Κρονίων’ Ν. 10. 76. ᾿᾿εὐ]ρύοπα 

Κρονίων᾽᾽ Πα. 81. 16. πατὴρ δὲ Κρονίων 
μολί Πα. 16. δ. Κρ)ονίων νεῦσεν ἀνάγκᾳ[ 

(ϑυρρ. 1006 1) Δ. 4. 17. Κρονίων Ζεύς 
(Κρονείων ΠῚ ὃέτ. 8848. 9. 

Ἰζρόνος] (οπἱν ἰπ φοπ. Κρόνον.) ἑαΐῖδος οἵ 

Ζευϑ8. Κρόνον παῖδ᾽ Ζευβ8 Ο. 1. 10. 

παρὰ Κρόνον τύρσιν ἱπ ἰῃς ἰβ]απὰ5β οὗ ἐδς 

Ὀϊεβϑεὰ Ο. 2. 70. Κ'ρόνου παῖ Ζει5 Ο. 4. 8. 

Κ'ρόνου σὺν παιδὶ ΖουβΒ Ο. 7. 67. πὰρ 

Κρόνου λόφῳ (ν. Κρόνιος Ὁ.) Ο. 8. 17. καὶ 
πάγον Κρόνου προσεφθέγξατο Ο. 10. δύ. 
ὑπεροχωτάτᾳ πρέπεν Οὐρανιᾶν θυγατέρι 

Κ'ρόνου στα Ρ. 2. 89. Οὐρανίδα γόνον 
εὑρυμέδοντα Κρόνον ΟΒοίτου Ρ. 8. 4. καὶ 

Κρόνου παῖδας βασιλῆας ἴδον ἐς ροὰβ 
Ῥ. 8. 94. ἐκ δὲ Κ'ρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας 

αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν 
Νηρηίδων Αἰακίδας Ν. ὅ. 7. παρ᾽ εὐδέν- 

δρῷ μολὼν ὄχθῳ Κρόνου Ν. 11. 25. 

Κρόνου σεισίχθον᾽ νἱὸν Ῥοβείάοῃ 1. 1. δῶ. 
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εὐρύοπα Κρόνον παῖς Ζουβ Πα. 0. 184. 
Κρόνον παῖδες) {π6 μοάβ Πα. 8. 18. 

πρόταλον] εαείαηδ ἐν δὲ κέἐχλαδίεν) 
κρόταλ' αἰθομένα τε δαὶς ὑπὸ ξανθαῖσι 

πεύκαις ἰὰ [6 Ὠἱοπγπβαῖς τἰῖοϑ Δ. 2. 10. 

μρόταφος) ἐερῥίς οἱ τὰς Βεδά. Ἰκρο- 
ταφονί Δ. 8. 8. 

χροτέω)] δαί, «απ μελττόμεναι ποδὶ : 

κροτέοίντι (50. γᾶν) Πα. θ. 18, κεκρότηται ᾿ 
χρυσέα κρηπὶς ἱεραῖσιν ἀοιδαῖς ἔτ. 194. 

χρουνός] φῤνίηρ 
Πάγασον ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν (ἰ. 6. 

τοῖς ῥεύμασι τῆς Πειρήνης. Σ.) Ο. 18. 68. 

τπεῖ., κεῖνο δ᾽ ᾿Αφαίστοιο κρουνοὺς 
ἑρπετὸν δεινοτάτους ἀναπέμπει Ρ. 1. 28. 

πρύβδᾶ] 5εονεεῖν “κρύβδα πέμπον (8ς. 
με) σπαργάνοις ἐν πορφυρέοις" (ὮγΖ.: 

κρύβδαν οοἀά.) Ῥ. 4, 114. 

κρύβδᾶν] ρτερ. ο. βρεῃ., ὐδλοιί ἐδ δησῶ- 

ἰεᾶρο οὁ7 ἄλλον αἴνησεν γάμον κρύβδαν 
πατρός Ρ. 83. 18. 

κρύὕόεις] ολἠ!ίηρ ταεῖ. 
πυκινῷ μάντευμα θυμῷ Ῥ. 4. 28. νιν 
ἐρειδόμενον ναυαγίαις ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς. 

ἐν κρνοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳ 1. 1. 87. 
κρυπτός} λίάδεη κρυνπταὶ κλαίδες ἐντὶ σο-. 

φᾶς Πειθοῦς ἱερᾶν φιλοτάτων Ρτ. Ρ. 9. 89. 

πρύπτω;] (κρύπττε, -ἐτω; -εἰν: δοτ. κρύψε(ν), 
(ἔγκρυψαν; κρύψαι: τηοὰ. ρ»ΐ, κέκρυπται: 
Ρ888. κέκρύφθαι: ρΙυρί. κέκ'ρυτττο) αἃ. 
οοποθαὶ κρύψε δὲ παρθενίαν ὠδῖνα 

κόλποις Ο. 6. 81. μὴ κρύττε κοινὸν σπέρμ᾽ 
ἀπὸ Καλλιάνακτος ἀδδ} ἐπ οδεομνίν Ο. ἢ. 

92. ἄμαχον δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲς ἦθος 
Ο. 18. 18. τό γ᾽ ἐν ξυνῷ πεποναμένον εὖ ᾿ 

βλάπτων ἁλίοιο γέροντος ᾿ μὴ λόγον 

κρυπτέτω Ῥ. 9. 94. ἀξιωθείην κεν -- 

ἤἔΆργει μὴ κρύπτειν φάος ὀμμάτων ἰοτυεν 
 ραχα Ν. 10. 40. ταύταν (Ξο. κακότατα) 

σκότει κρύπτειν ἔοικεν τ. 42, 6. τότε 
χρύσεαι ἀέρος ἔκρυψαν κόμαι ἐπιχώριον 
κατάσκιον νῶτον ὑμέτερον οομοεαϊδά ἐπ 
δδαάοισ οἱ Αἰρίηδ, ἐπ6 ΠΥΡᾺ δηὰ ἰβαπὰ 

Πα. 6. 188. πιεὰ., ὁ δὲ μηδὲν ἔχων ὑπὸ 

σιγᾷ μελαίνᾳ κάρα κέκρυπται Παρθ. 1. 10. 
Ρᾶξ8., ἀλλ᾽ ἔν(κέκρυτττο γὰρ σχοίνῳ 

βατιᾷ τ’ ἐν ἀπειρίτῳ (8Ξς. ϊαμος: ἐγκέ- 
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ἦ πόλλ᾽ ἀμφὶ κρουνοῖς 

ἦλθε δέ οἱ κρυόεν ᾿ 

κτέᾶνον 

κρυπτο, -ετὸ οοὐά., οοττ. ΒοοςκΆ. 516}}) 

Ο. 0. δά. φαντὶ δ᾽ -“--- ἐν βένθεσιν νᾶσον 

κεκρύφθαι Ο, Ἶ. δ7. Ὀ. δενν τὸν -- 

κρύψαν ἔνερθ᾽ ὑπὸ γᾶν διφρηλάτα ᾿Αμφι- 

τρύωνος σάματι Ῥ. 9. 81. ὁ δ᾽ ᾿Αμφιαρεῖ 
σχίσσεν κεραυνῷ παμβίᾳ Ζεὺς τὰν βαθύ- 
στερνον χθόνα, κ'ρύψεν δ᾽ ἄμ᾽ ἵπποις 
Ν. 9. 26. ἀλλά μιν Κρόνον παῖδες] 

κεραυνῷ χθόν᾽ ἀνοιξάμενοι ἔκρυψαν τὸ 
πάντων ἔργων ἱερώτ[ατον) Πα, 8. 74. 

κρύφα] οοογεν αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα 
κέρδει κλέπτεται, ἃ φέρει δόξαν Ν. 9. 88. 

κρύφᾷβ] φεογειν ἔννεπε κ'ρνυφᾷ τις Ο. 1. 
᾿ς 47. νεκρὸν ἵπτπον στυγέοισιν λόγῳ κείμενον 
"ἐν φάει, κρυφᾷ δὲ σκολιαῖς γένυσσιν 
Ι ἀνδέροντι (Βοροκἢ: κρύφα ςοἀά.) ἔτ. 

208. 2. 
κρὕφαῖος ἐπ ὁεογεί!͵ εἰ δέ τις ἔνδον νέμει 

πλοῦτον κρυφαῖον ρῥχ. 1. 1. 67. 
: κρύφιος} τσογοίέ [κρύφιον (ςοἀὰ. οοπέγα 

τηεῖσ.: κρυφόν Αἰπίαδσομυ5) Ὁ. 2. 97.] 

ἀστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει 
86 ἵμηπεν οῤὶνίἐ Ῥ. 1. 84. κρυφίαισι γὰρ ἐν 
ψάφοις ᾿Οδυσσῆ Δαναοὶ θεράπευσαν Ν. 8. 
20. κρνφίον δὲ λο (λόγου οοπί. 526}}} 
ἔτ. 300. 2. 

᾿ κρῦὕφός] λλίδάσιι κόρος --- τὸ λαλαγῆσαι 
θέλων κρυφόν τε θέμεν ἐσλῶν καλοῖς 
ἔργοις (ΑἸϑίδσομλυβ οἱ. σεογξδοδθ, Οἱοῖ- 

1 8606, 164. κρύφιόν οοἀά,, κρύψιν Σ 
Ῥδιδρῆγ. ἔογε. τεςῖθ) Ο. 2. 97. 

πτάομαι) ἀοφμῖνο, τυΐη φιάλαις --, ἃς 
ποθ’ ἵπποι κτησάμεναι Χρομίῳ πέμψαν 

Ν, 9. δ2. [σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ Ὕλλον τε 
καὶ Αἰγιμιοῦ Δωριεὺς ἐλθὼν στρατὸς 
ἐκτήσατο (ςοά.: ἐκτίσσατο Ἠδτιηδηη) 1. 

9. 4.}] τοὶ σὺν πολέμῳ κτησάμίενοι) 
χθόνα πολύδωρον ὄλβον ἐγκατέθηκαν 
Πα. 2. 89. 

πτέδἄνον] (κτέανον νος.; κτεάνων, «ἀνοις, 
κτεάτεσσι, κτεάτεσσι, κτέατ(α).) δος 5655 100 

χρυσέα φόρμιγξ, ᾿Απόλλωνος καὶ “-- 
Μοισᾶν κτέανον Ῥ. 1. 2. 650. Ρ]., βοοᾶς, 

κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος Ο. 8. 42. 

ι ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις ὄλβον ἄρδει, ἐξαρκέων 
κτεάτεσσι καὶ εὐλογίαν προστιθείς Ο. δ. 234. 

ες φιάλαν --- πάγχρυσον κορυφὰν κτεάνων 



(κτέαρ) 

Ο. ἢ. 4. εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν 
οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι Ῥ, 1. 46, 
εἰ δέ τις ἤδη κτεάτεσσί τε καὶ περὶ τιμᾷ 
λέγει Ῥ. 2. ὅθ. πατρῴας ἀπὸ γᾶς ἀπό τε 
κτεάνων Ρ. 4. 390. κτεάνων φύλαξ ἐμῶν 
Ῥ. 8. δ8. γλυκυτάτᾳ γενεᾷ εὐώνυμον 
κτεάνων κρατίσταν χάριν πορών Ρ. 11. δ8. 
ᾧχετο δὲ πρὸς θεόν, κτέατ᾽ ἄγων Τροίαϑεν 

ἀκροθινίων (ν. 1, κτέαν᾽) Ν. 7. 41. ἐντί τοι 
φίλιππποί τ’ αὐτόθι καὶ κτεάνων ψνχὰς 
ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες Ν. 9. 82. εἰ γὰρ 
ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται 

κῦδος Ν. 9. 40. κτεάνων θ᾽ ἅμα λειφθεὶς 
καὶ φίλων 1. 2. 11. Ἰἄστει κτεαν[ Πα. 31. 1ὅ. 

Ἱκτεάνω[ ἐσ. 816). 18. κτεάνων (ϑΌΡΡ. 

ΤΟΌ6]) Ῥ. Οχγ. 3032, ἔν, 1. 1 δὰ γέν. 846. 
Οιτέαρ)] ν. κτέανον. 
Ἑτέατος} βοη οἱ Ῥοβοϊάου, Ὀγοΐβεσ οἵ 

Ἑαυτγγίοκ. ἐπεὶ ΤΠοσειδάνιον πέφνε 
Κτέατον ἀμύμονα, πέφνε δ’ Εὔρυτον (δος. 

ἫἪρακλέης) Ο. 10. 21. 

κτείνω) (κτείνοντ(α); δος., κτεῖνα, (ἔ)κτεῖνε; 
ἃογ. 2, (ἔκτανεν; κτανών.) 21} ἔκτεινε 

Λᾷον μόριμος υἱός Ο. 3. 88. σκάπτῳ θενὼν 

σκληρᾶς ἐλαίας ἔκτανεν --- Λικύμνιον Ο. 7. 

29, κτεῖνε μὲν γλαυκῶπα τέχναις ποικι- 

λόνωτον ὄφιν (δο. ᾿Ιάσων) Ρ. 4. 249. 

ὄσσους μὲν ἐν χέρσῳ κτανών, ὄσσους δὲ 
πόντῳ θῆρας ἀιδροδίκας Ν. 1. 62. τὸν 

ἐθάμβεον --- κτείνοντ᾽ ἐλάφους ἄνευ κυνῶν 

δολίων θ᾽ ἐρκέων Ν. 8. 81. “θηρός, ὃν 
πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ ἐν Νεμέᾳ" 
ΗἩόγαμ]ο8 θροακδ Ἰ. 6. 48. δηρι)αζόμενον 

κτάνεν (ἐνν {τεμένει φίλῳ (8ς. ᾿Απόλλων 
Νεοπτόλεμον: κτανεῖν ΤΠ, οοττ. Ζοποάοίυβ 

ΔΡ. Σ.) Πα. 6. 119. 

χκτείς] Ἴονιῦ τλοῖ. ἔστι μοι πατρίδ᾽ 

ἀρχαίαν κτενὶ Πιερίδίων ἡῶ)στε χαίταν 
παρθένου ξανθί (ἀγάλλειν ξυρρ. «. 6. 

5261}} τ, 21δα. 8. 

κτίζω] (ἀος. κτίσεν, ἔκτισσε, ἔκτῖσαν; 
κτίσῃ; κτίσαιεν, κτίσσειεν: δοῖ. πιρά. 
ἐκτίσσατο, κτισσάσθαν: δος. ρα88. κτίσθη.) 

ἃ. [ομπᾷ, οεαδ) ςἢ οἰ.8, πόλιν -- 

ὝΛλλιδος στάθμας “Ἰέρων ἐν νόμοις ἔκτισσε 

Ῥ. 1. θῶ, κτίσσειεν εὐάρματον πόλιν ἐν 

ἀργεννόεντι μαστῷ Ῥ. 4. 7. ἐπεὶ κτίσθη 
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νέον ΤΙοΥ Ο. 8. 37. 4]ἐ818, βδηοξυαγίεβ, 

εὖτ᾽ ἂν --- Ἡρακλέης --- πατρὶ ἔορτάν τε 
κτίσῃ --- τεθμόν τε μέγιστον Ο. 6. 69. 
ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέα 
Ο. 7. 42. ἀγῶνα δ᾽ - Διός, ὃν ἀρχαίῳ 
σάματι πὰρ Πέλοπος βωμῷ ἐξάριθμον 
ἐκτίσσατο Ο. 10. 25. κτίσεν δ᾽ ἄλσεα 

μείζονα θεῶν Ῥ, δ. 392. α Ἰης, ρεορὶο. 

ἄτερ δ᾽ εὐνᾶς ὁμόδαμον κτισσάσθαν 
λίθινον γόνον (Μοπιτηβοῦ : κτισάσθαν, κτη- 

σάσθαν, κτησάσθην οοάά.: 8δο. Ῥυττδα 

δοᾶὰ ᾿ευκαοη) Ο. 9. 46. ᾿ Ῥ, 5εΠ6, 

εοἴοπἶδο σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ ᾽Ὗλλον τε 

καὶ Αἰγιμιοῦ Δωριεὺς ἐλθὼν στρατὸς 
ἐκτίσσατο (Πεγιπᾶηη: ἐκτήσατο ἑοὰ.: 86. 

Αἴγιναν) 1. 9. 4. καὶ σποράδας φερεμήλους 
ἔκτισαν νάσους (985. οἱ ἀπ’ ᾿Αθηνῶν 

“Ἴωνες. Σ.) Πα. δ. 89. 

κτιλεύω] μα88., δὲ ἀοηιδοςαίεά ἔνθα 

ποῖμναι κτιλεύονται κάπρων λεόντων τε 

ἔτ, 238. 
κτίλος] οὐεάξεί Κινύραν --- ἱερέα κτίλον 

᾿Αφροδίτας (Ὀυῖ οἔ. Α. Μογρυγρο, ΕΟΟΜ, 

1960, 801}., ταν) Ρ. 8. 17. 

κτίσις ἐγσαδίον τελεῖ δὲ θεῶν δύναμις καὶ 
τὰν παρ᾽ ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν 
κτίσιν (ὈγΖ.: κτῆσιν. οοἀάὰ.) Ο. 18. 88. 

μκτίστωρ] ζοωνεδέν κτίστορ Αἴτνας ΗΙε- 

τοῦ. τ. 106. 8. 

κτῦπος} ἰομά ποὶβδ 
Πα. 186. 16. 

κύὔδναιγις] (ςξ. μελάναιγις.) ευἱὐέῆ ἄανὰ αδρὶς 
φρίἢ. οὐ Αἴμοπθ. κυάναιγις --- παρ- 

θένος Ο. 18, 70. 

Ἰσὺν κτύπῳ Πα. 

κπὕδνάμπυξ) οὐὰ ἀανκ-δίμε δοαάδαμάὰ τὰν 
κνανάμπυκα Θήβαν τ. 29. 8. 

κὔάνεος] ἀανῇ, ἀανλ-δίμε λόχμας ὑπὸ 
κυανέας Ο. 6. 40. τηλέφαντον κνανέας 
χθονὸς ἄστρον Ὀεῖοβ ἔτ. 380. δ. 

κύδνόπ'λοκος, -ον] ἀαγὰ λαϊγεὰ κυα- 
νοπλόκοιο ---- ποντίας Θέτιος (κυανοκόμοιο 

Πίπιγ Πα. 6, 88. 

κὔδνοχίτων) οἷ ἀαγὰ-δίιο ἐμηϊς 1ον 
κυανοχίτων[ (ΠΡ: «κίτων Π.) Δ. 8. ὅ. 

Κυβέλα)] (ῃς Οτοαῖ Μοίβου. θεῶ[ν] 

Κυβέϊλαν!] ματίἐέρα)] (δυρρ. ΟὉοπῖρεγζ, 

5η6}}) (τ. 80. 



κὕβέρνᾶσις 

κὔβέρνᾶσις] εἰεεγίηρ ταεῖ., ρουεγηιηέ ἐν 

δ᾽ ἀγαθοῖσι κεῖται πατρώιαι κεδναὶ 
πολίων κυβερνάσιες Ῥ. 10. 72. 

χύβερνᾶτας) «ἰφεγοηαη ἐξίει δ᾽ ὥσπερ 
κυβεράτας ἀνὴρ ἱστίον ἀνεμόεν Ρ. 1. 91. 

κῦβερνᾶτήρ) λείνιδπιαη τηρεῖ. εἰ μὴ 

θεὸς ἀγεμόνεσσι κυβερνατὴρ γένηται Ῥ. 4. 

274. διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο --- κυβερ- 

νατῆρος οἱακοστρόφον γνώμᾳ πεπιθὼν 
πολυβούλῳ 1. α. οὗ διἰ58. ἰταίπος, Οτβραϑ 
Ι. 4. 11. 

κὔβερνάω)] σίεεν, ρμϊὰς τὶν γὰρ ἐν πόν- 

τῷ κυβερνῶνται θοαὶ νᾶες Ο. 12. 8. πιεῖ, 
Διός τοι νόος μέγας κυβερνᾷ δαίμον᾽ 

ἀνδρῶν φίλων Ρ. ὅ. 122. ’'Ελπίς, ἃ μάλιστα 
θνατῶν πολύστροφον γνώμαν κυβερνᾷ 
τ. 214. 8. 

κῦδαίνω] ἐπδαηοε, ἰεπὰ ῥγεσιρε ἰο ὁ δὲ 
πάλᾳ κυδαίνων "Ἔχεμος Τεγέαν Ο. 10. 66. 
ὄρος --- τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν κλεινὸς οἰκιστὴρ 

ἐκύδανεν πόλιν γείτονα Ῥ. 1. 81. νέαισί θ᾽ 
ἑορταῖς ἰσχύος τ᾽ ἀνδρῶν ἁμίλλαις ἅρμασί 

τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν 
Ν, 9. 12. 

κύδῖμος] ὀτγίηρίηρ γεποῦη.͵ κυδίμων ἀέθ- 
λων 0. 14. 2:. 

κῦδος] (οὐἿν ἱπ δος. κῦδος) ρυγϑείἐβε, γεηιοισε 

οἵ. Ετᾶπκοὶ, Ὁ ἃ Ρ, 88:6. ἑτέροισι δὲ 

κῦδος ἀγήραον παρέδωκ᾽ (8ο. θεός) Ρ. ὃ. 
δ2. ἑτέροις ἔδωκεν μέγα κῦδος (ἷ“Μαοδε," 

ϑοβδάεινναι ας, 3301) Ῥ. 2. 89. (πάρφασις) 

ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, τῶν δ᾽ ἀφάντων 

κῦδος ἀντείνει σαθρόν Ν. 8. 834. εἰ γὰρ ἅμα 

κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος 
Ν, 9. 47. ε8Ρ., δοφιυίγοά ἰπ ραπιο8, θυμὸς 

ὀτρύνει φάμεν ᾿Εμμενίδαις Θήρων! τ’ 

ἐλθεῖν εὐίππων διδόντων Τυνδαριδᾶν Ο. 3. 

89. κῦδος ὄρσαι σπεύδει Καμαρίνᾳ Ο. 4. 11. 
τὶν δὲ κῦδος ἁβρὸν νικάσας ἀνέθηκε Ο. ὅ. 

7. εἰ δ’ ἐγὼ Μελησία ἐξ ἀγενείων κῦδος 
ἀνέδραμον ὕμνῳ Ο. 8. δέ. "Ἄργει τ᾽ 

ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν (ἀντὶ τοῦ ἐν ἀνδράσι) 
Ο. 9. 88. στεφάνους --- καλλίνικον πατρίδι 

κῦδος 1. 1. 12. ὃς δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθλοις ἣ πολεμί- 

ζων ἄρηται κῦδος ἁβρόν 1. 1. δ0. ς. φοα., 

κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων ἔπορεν ἱπποδρομίας 
ἐπ δπονφεγαρσίηρ Ῥ. 4. θ0. 

904 κόλιξ 

κύκ'λος] 4. ὐὐεεί ποικίλαν ἴνγγα τετρά- 
κναμον Οὐλυμπόθεν ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα 

κύκλῳ μαινάδ᾽ ὄρνιν Κνπρογένεια Ῥ. 4. 

3168. Ὁ. οἷγοὶε φῶτας δ᾽ --- δαμάσς- 
σαῖς διήρχετο κύκλον ὄσσᾳ βοᾷ ἱ. «ς. 

τὨσγουρὴ τῆς οἰτγοῖς οἱ βροσξαίοτβ ΟἹ. 9. 98. 

ἄδι. ῥτοὸ δάν., τὸ δὲ κύκλῳ πέδον ἔθηκε 
δόρπον λύσιν ἱ. ς. τὰς ἀἴοᾶ τουηά δρουξ 

Ο. 10. 46. 

κύχκλόω] εινέηρ μᾶκος δὲ Νικεὺς ἔδικς 

πέτρῳ χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάντων 
Ο. 10. 12. 

Κύκλωπες οπε ογεά ρμίαπίβ, ννῖο Ὀυΐ πε δα 

1.8}}9 οἱ Τίγγῃβ δπὰ Μυκοηδὶ. Κυ)- 

κλώπων Δ.1. 6. ἀπ. ἰςβ8ῖ., [τοὺς Κύκλω- 

πάς φησι Πίν)]δαρος δε[θῆναι ὑ]πὸ Διὸς 

φο[βηθέντος)] μή τινί ποίτε θεῶν) ὅπλα 

κατ[ασκευάσωσι!) (ΞῈΡΡ. Οομρετγξ, 

Βογρ, ῬΠΠρρϑοπ) (τ. 266. 

υκ' λώπειος] Ονείορεαν Κυκλώπειον 
ἐπὶ πρόθυρον Εὐρυσθέος (-εἰων ἐπὶ πρόθυ- 

ρὼν ν. 1.: 1. ο. το Τίγγ π58) ἔγ. 109. 7. 

Κύκ'νειος] οἵ, εὐἱδ ΚΚγὰπος τράπε δὲ 
Κύκνεια μάχα καὶ ὑπέρβιον Ἡρακλέα 

(Ηστπιαηπ: Κυκνέα οοἀά.: Κυκνεία ὈγΣ., 
οἵ. ΜΊ.., ΨΝεγβκαηβε, 2873. ἐτράπη εἰς 

φυγὴν ὁ Ἡρακλῆς συλλαβομένου τοῦ 

ἤΑρεος ὡς παιδὶ τῷ Κύκνῳ. Σ.) Ο. 10. 18. 
Κύκνος] 80ῃ οἱ Ατοβ, 5]αΐη ΟΥ̓ ΑΟΆ 165 δὲ 

ΤτοΥ. Κύκνον τε θανάτῳ πόρεν ΑΟοδὶ]- 
Ιε8Β Ὁ. 2. 82. λέγε τίνες Κύκ'νον, τίνες 

“Ἕκτορα πέφνον; 1. ὅ. 39. 

κὔλίνδω)] γοί!, [055 πέτρας φοίνισσα 

κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει πόντου 
πλάκα Ρ. 1. 2... ᾿Ιξίονα --- ἐν πτερόεντι 

τροχῷ παντᾷ κυλινδόμενον Ῥ. 2. 23. 

κυλινδέσκοντό (55. πέτραι) τε κραιπνό- 
τεραι ἣ --- ἀνέμων στίχες Ῥ. 4. 209. πιεῖ., 
αἵ γε μὲν ἀνδρῶν πόλλ᾽ ἄνω, τὰ δ᾽ αὖ 

κάτω “--- κυλίνδοντ᾽ ἐλπίδες Ο. 12. 6. 

φθονερὰ δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ βλέπων γνώμαν 

κενεὰν σκότῳ κυλίνδει χαμαὶ πετοῖσαν 
δχεγείςες Ν. 4. 40. αἰὼν δὲ κυλινδομέναις 

ἁμέραις ἄλλ᾽ ἄλλοτ᾽ ἐξ ἄλλαξεν ας δ6 ἀαγς 
γοὶ! ὃν 1. 8. 18. 

κῦλιξ] ο͵ἱηά μη Ρ ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπό- 
ταισίν τε γλυκερὸν καὶ Διωνύσοιο καρτῷ 



Κυλλάνα 

καὶ κυλίκεσσιν ᾿Αθαναίαισι κέντρον ἐτ. 
124. 4. 

Ἰυλλᾶνα) ἃ πιουπιίαϊπ ἴπ Ατκααΐα ἀδονα 
ϑιγρμαιοβ. εἰ δ᾽ ἐτύμως ὑπὸ Κυλλάνας 
ὄρος, ᾿Αγησία, μάτρωες ἄνδρες ναϊετάον- 

τες ἐδώρησαν (Π: ὄροις ςοὐά.) Ο. 6. 77. 

Κόμα] Οιμπας ἰπ Ἰία]γ. ταί θ᾽ ὑπὲρ 
Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι Σικελία τ’ αὐτοῦ 
πιέζει στέρνα λαχνάεντα (80. Τυφῶνος) 

Ῥ. 1.18. ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλα- 
τὸς --- ναυσίστονον ὕβριν ἰδὼν τὰν πρὸ 
Κύμας (ἃ τείογεῃος ἴο ἴπ6 Ὀαξζῆς, ἴῃ 

ΨΒΙΟΒ Ηἰἴετο ἀςίεαϊεα ἔπε Οδγιπαρί πίδπ 

δηὰ Εἰτγυβοᾶπ [εξ αὐ 8.4 474|8 Β. Ο.) 

ΡΙῚ. 72. 

κῦμα] (κῦμα, -ατος, -α; -ατα, -άτων, 
-ασιν, -ἀτεσσιν.) υαυδ, φερε νῦν ψᾶ- 

φον ἑλισσομέναν ὁπᾷ κῦμα κατακλύσσει 
ῥέον Ο. 10. 9. ὠκυπόρους κυμάτων 

ῥιπὰς Ρ, 4. 196. “χὠπόσαι ἐν θαλάσσᾳ 
καὶ ποταμοῖς ψάμαθοι κύμασιν ῥιπαῖς τ᾽ 

ἀνέμων κλονέονται᾽" Ρ. 9. 48. τὸ δὲ πὰρ 

ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων 
λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν θυμόν Ν. 6. 
88. νᾶα κύματος {τ. 14. 4. ἦν γὰρ (δες. 
Δᾶλος) τὸ πάροιθε φορητὰ κυμάτεσσιν 

παντοδαπῶν ἀνέμων ῥιπαῖσιν ἔν. 884. 2. 
ἁλὸς ἐπὶ κῦμα βάντες ἦλθον ἄγγελοι Πα. 6. 
100. ἄστρα τε καὶ ποταμοὶ καὶ κύματα 

πόντου ἔτ. 180, τηοῖ., ἀλλὰ κοινὸν γὰρ 
ἔρχεται κῦμ᾽ ᾿Αίδα Ν. 72. 31. 

κῦμαίνω) αεοξ., φωδὶ! ἐμέο δίοομι ἱπῖτγαμϑ., 
πλεῖ. "σὸν δ᾽ ἄνθος ἧβας ἄρτι κυμαί- 

νει" Ρ. 4, 168. πιεὰ., οὐ Ῥεορίβε υπᾶος 

επλοξίοηδὶ ϑἴγοβθ, ὃς μὴ πόθῳ κυμαίνεται 

ἧς "οἹ φιυο! δ ἰὐὐᾳ ἰοηρίηρ τ. 128. ἡ. 

κὔνδγέτας] λώηίεν τοοῖ. νῦν πέφανται 

οὐκ ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας 5. 
᾿Αλκιμίδας Ν. 6. 14. 

ἸΚύνθιος] οἵ ΜΙ. Κγηδος ἴθ Ῥεῖοβ. Κύ)ν- 

θιον παρὰ κρημνόν, ἔνθα κελαινεφέ᾽ ἀρ- 
γιβρένταν λέγοϊντι) Ζῆνα καθεζόμενον 

κορυφαῖσιν ὕπερθε φυλάξαι δὲ τῆς Ὀἰστῃ 

οὗ Αροΐθο απὰ ἀτγιοηνθ Πα. 12. 8. 1ε 
Κυνθίῳ παῖ ἔτ. 600. 14. 

κῦπᾶρίσασϊνος] ο7} γγε55 ιυοοά σφ᾽ ((. ε. 
νοῦνς οἰοτίῃ 58) ἔχει κνπαρίσσινον μέ- 

ἐθῦ κύρέω 

λαθρον ἀμφ᾽ ἀνδριάντι σχεδόν, Κρῆτες ὃν 
τοξοφόροι τέγει Παρνασσίῳ καθέσσαντο 
μονόδροπον φυτόν Ρ. δ. 89. 

κὕπάρισσος)] (ἡ) τ γεβς ωὠοοὰ “ἴα, 
φρήν, κυπάρισσον, ἔα δὲ νομὸν Περιδάιον᾽" 
(τὴν Κρήτην. Σ.) Πα. 4. δ0. 

Κύπριος] οὐ Ογῤνης Ῥτὸ 8005., ἃ. Αρῆγο- 
ἀἰτα. “φίλια δῶρα Κυπ' ρίας" Ο. 1. 78. 

(ἔρωτες) " οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον 

ποιμένες ἀμφεπόλησαν Κυπ'ρίας δώρων 

Ν. 8. 1. ΡΒ. πα" οἱ Ογργις φᾶμαι 

Κυπρίων Ρ. 2. 16. ς. τὰ Κύπρια, δ 
ἐρίς Ροοῖὰ, ν. “Ὅμηρος, ἐεδὲ., ἔγ, 266. 

᾿ύπρις] ἰἠέ Ογῥγίαη ἱ. 6. Αρῃσοάϊε. γλυ- 

κύ τι κλεπττόμενον μέλημα Κύπριδος ἐτ. 217. 

Ἱυπ' ρογενής,- γένεια) ῥτο 830υ}8., (δε σγβνιδ- 
δονη, ἈΡὨγοάϊίο. πότνια δ᾽ ὀξυτά- 
τῶν βελέων --- Κυπρογένεια Ῥ. 4. 216. 

σὺν Κυπρογενεῖ Ο. 10. 108. 
Ἰζύπρος] σνῤγὼς ὠ Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ, 

ἔνθα Τεῦκρος ἀπάρχει ὁ Τελαμωνιάδας 
Ν, 4. 40. (θεῷ) ὅσπερ καὶ Κινύραν ἔβρισε 

πλούτῳ ποντίᾳ ἕν ποτὲ Κύπ'ρῳ Ν. 8. 18. 
ὦ Κύπρου δέσποινα Αρπτοάϊίίο ἔτ. 128, 18, 

Κυράνα)] (-α, -ας, -« -αν, -α.) ᾷ. ἴδο 
εἰν οὗ Ογτεῆς ἴῃ [ἐῦγα, ἐουπμάςα Ὀγν 

Βαϊίοβ ἃ8 ἃ οοομΥ οὐ ΤΠεΓΔ. εὐίππουν 

βασιλῆι Κυράνας Ατκε5|145 Ρ. 4. 2. σε --- 
πεπρωμένον βασιλέ᾽ ἄμφανεν Κυράνᾳ 
Ῥ. 4. 02. τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ Κυράνας 

Ῥ᾿ 4. 270. ἐπέγνω μὲν Κυράνα καὶ τὸ 
κλεεννότατον μέγαρον Βάττον δικαιᾶν Δα- 
μοφίλου πραπίδων Ῥ. 4. 279. νικάσαις 
ἀνέφανε Κυράναν, ἅ νιν εὔφρων δέξεται 
Ρ. 9. 18. Ρ. τῆς πγιπρὰ ὕγτσοης, 

ἀδυρηξοῦ οἱ Ηγρϑβει8. ἄστυ χρυσο- 

θρόνον διανέμειν θεῖον Κυράνας Ῥ. 4. 261. 

τῷ σε μὴ λαθέτω, Κυράνα, γλυκὺν ἀμφὶ 
κᾶπον ᾿Αφροδίτας ἀειδόμενον (-άνᾳ οοπὶ. 

Ετ. ϑεμπιὰ; -ἀνας 50ἢτ.) Ρ. δ. 24. ταμίᾳ 

Κυράνας Βαΐίίοβ Ρ. δ. 62. Κυράνας ἀγακτι- 

μέναν πόλιν Ρ. ὅ. 81. γεγωνεῖν ὄλβιον 
ἄνδρα διωξίππου στεφάνωμα Κυράνας 
Ῥ. 9. 4. ὁ δὲ τἀν εὐώλενον θρέψατο παῖδα 
Κυράναν (Ξς. ὙΨεύς) Ῥ. 9. 18. 

κὕρέω] οοιῆε μροὴ ς. βεπ. ἀλλ᾽ 
Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον (--- -Ο κύρησεν 



κωκῦτός) αἱ ηρ 

κῶμα] γεβροϑεε 

κόριος 

δαινυμένων (({κεῖνον) σοπὶ. ϑοῖτ.: {πάν- 
τῶν) Ττὶς.}1. 6. 80. 

κύριος) (-ἰος, «ἰῷ, «ἴε, -ἴἰοι; -ἰαν; «ἴον δες.: 
«τἰώτεροίς), -τώτερον.) 8. οἱ ρῬθορϊο, 

αμλονεαἰέἔυε ξένον μή τιν᾽ --- δύναμιν 

κυριώτερον τῶν γε νῦν Ο. 1. 104. κυριώ- 
τεροίς (εἰς σοφίας λόγον) (5ο. Παλαμήδης: 

ΒΌΡΡ. 85:16} εχ Αὔϑῇάς, αυἱ νοῖρᾶ 

Ιαυάαν ββς νἱάςῖατ: αὐτὸν (-- Παλαμήδεα) 

κυριώτερον τοῦ ᾿Οδυσσέως εἰς σοφίας 
λόγον, ὡς ἔφη Πίνδαρος) ἐσ. 260. 7. ς. βεη., 

γπαϑίεν οἵ, πρύτανι κύριε πολλᾶν μὲν 

εὐστεφάνων ἀγνιᾶν καὶ στρατοῦ Ῥ. 2. δ8. 
θρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖν φαενναῖς ἀρεταῖς 
ὁδὸν κυρίαν λόγων οἴκοθεν (οἴ. ἐπίκουρος) 

Ν, 7. 81. Ζεὺς ὁ πάντων κύριος 1. δ. 88. 

». οἱ Εἶπες, αῤῥοίπίεά κυρίῳ δ᾽ ἐν 
μηνὶ πέμποισ᾽ ἀμφιπόλους αὐ 1π6 ὈἰτΓἢ οἱ 

ἵάπιοβ Ὁ. 6. 82. κύριον ὃς πάντων τέλος 

οἶσϑα καὶ πάσας κελεύθους ΑΡο]]Ιο Ρ. 9. 

44. ς.- ἀυὐ. ἃ ἔγαρ. [ν. μυρίος, Πα. θ. 

118.) Ἰὼν κύριοι Πα. 18Ὁ. 24. 

κύων] (δ, ἡ.) (κύων, κύνα, κύνες, κυνῶν.) 
ἄορ κτείνοντ᾽ ἐλάφους ἄνευ κυνῶν 

δολίων θ’ ἑρκέων Ν. 8. δ1. παῖδα, θρα- 

σεῖαι τόν ποτε Γηρνόνα φρίξαν κύνες Ἡογά- 

ΚΙς8. 1.1. 13. τρεχέτω δὲ μετὰ Πληιόναν, 
ἅμα δ’ αὐτῷ κύων (8ς. Οτίοη: οὗ. 1νυείδα. 

ῬΙὸ ἱπιαρ., 19, ὡς ὁ τὸν ᾿ωρίωνος κύνα 

ἐπαινῶν ἔφη ποιητὴς λεοντοδάμαν αὐτόν) 

Ὧν. 714. ὦ μάκαρ, ὄν τε μεγάλας θεοῦ κύνα 
παντοδαπὸν καλέοισιν ᾿Ολύμπιοι Ῥδῶ. 

ἔτ. 90. ὃ. ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν Λάκαιναν 

ἐπὶ θηρσὶ κύνα τρέχειν πυκινώτατον 
ἑρπετόν ἔτ. 106. 2. Πελασγὸν ἵππον ἣ 

κύνα ᾿Αμυκλάιαν --- μιμέο “(τ. 1074. 1." 
κάπρῳ δὲ βουλεύοντα φόνον κύνα χρὴ 

τλάθυμον ἐξευρεῖν τ. 284. 8. 
κῶας) (τό) Πέεέοε ἄφθιτον στρωμνὰν 

ἀγέσθω, κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ θυσάνῳ"᾽ 
Ῥ, 4. 38]. 

“'κᾶδος --- θηκάμενοι 

μίγα κωκυτῷ γνναικῶν᾽᾽ Ῥ. 4. 118. 

κωλύω] ῥγευοηέ ς. ᾽ηΐ. “ἀλλὰ γὰρ νόστου 
πρόφασις γλυκεροῦ κώλυεν μεῖναν᾽᾿ Ῥ, 4.83. 

καὶ γὰρ βιατὰς "Ἄρης -- 
Ιαίνει καρδίαν κώματι Ῥ. 1. 13. 

290 κῶμος 

κωμάζω)] (κώμαζί(ε); κωμάζοντ(α), -οντι: 

ἔωῖ, πιεὰ. ῥσοὸ αςξ., κωμᾶσομαι, -άξομαι: 
δου. κώμᾶσαν; 500]. -ἄσομεν; κωμάξατε; 

κωμᾶσαις.) ἃ. αὖϑ., λοίά α ἐντρηρλαὶ 
Ξνγοεεϑϑίο". κωμάζοντι φίλοις ᾿Εφαρμό- 

στῳ σὺν ἑταίροις Ο. 9. 4. κωμάζοντι σὺν 

᾿Αρκεσίλᾳα Ῥ. 2. 2. κωμάσομεν πὰρ 

᾿Απόλλωνος Σικυωνόθε, Μοῖσαι, τὰν νεο- 
κτίσταν ἐς Αἴτναν (χορεύσωμεν καὶ ὑμνήσω- 

μεν Σ.) Ν. 9. 1. χρὴ δὲ κωμάζοντ᾽ ἀγαναῖς 
χαρίτεσσιν βαστάσαι 1. 8. 8. κώμαζ᾽ 

ἕπειτεν ἀδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ καὶ Στρεψιάδᾳ 
Ι. 1.20. Ὁ. εεἰφῦναίε (α ῥέγδοη, ευεη.} 

ὐ ἢ ἃ υἱοίονγν ΒΗ, ΟΥ̓ ῥγοσεςοίο».. 

τὸν (-- Δία), ὦ πολῖται, κωμάξατε 

Τιμοδήμῳ σὺν εὐκλέι νόστῳ. ἀδυμελεῖ δ᾽ 

ἐξάρχετε φωνᾷ Ν. 2. 24. ἀδεῖαί γε μὲν 
ἀμβολάδαν ἐν τελεταῖς δὶς ᾿Αθαναίων μιν 

(Ξ- Θεαῖον) ὀμφαὶ κώμασαν Ν. 10. 88. 

σὺν ᾿Ορσέᾳ δέ νιν κωμάξομαι, τερπνὰν 
ἐπιστάζων χάριν (κωμάζομαι ν. 1.} 1. 4. 

12. τοῖσι (ϊ. 6.ὄ ἴῃ ποπουτ οὗ Ηεγδκ!οβ ἀπὰ 

ΙΡΒΪΚ169) τέλειον ἐπ᾽ εὐχᾷ κωμάσομαί τι 

παθὼν ἐσλόν Ρ. 9. 89. πενταετηρίδ᾽ 

ἑορτὰν Ἡρακλέος τέθμιον κωμάσαις δα. 

Αὐβίδρογαβ Ν. 11. 28. 

κῶμος] (οὐ, -ῳ, -ον, -ων.) υἱοίονν ῥγοξέβ- 

δέοι, ἐγέι ρὴ οὐ α υἱοείον Οὐλυμπιονίκαν 

δέξαι Χαρίτων θ᾽ ἕκατι τόνδε κῶμον Ο. 4. 9. 

ἀνδρὶ κώμον δεσπότᾷ Ο. 6. 18. σὺν δὲ 
φιλοφροσύναις εὐηράτοις ᾿Αγησία δέξαιτο 

κῶμον Ο. 0. 98. τόνδε κῶμον καὶ στεφα- 

νοφορίαν δέξαι Ο. 8. 10. ἰδοῖσα τόνδε 

κῶμον ἐπ’ εὐμενεῖ τύχᾳ κοῦφα βιβῶντα 
Ο. 14. 10. κῶμόν τ᾽ ἀέθλων Πυθίων 

αἷγλαν στεφάνοις Ῥ. 8. 78. δέδεξαι 
τόνδε κῶμον ἀνέρων Ῥ. 8. 32. ἐστεφανω- 

μένον υἱὸν ποίᾳ Παρνασσίδι Δωριεῖ τε 
κώμῳ Ρ. 8. 20. κώμῳ μὲν ἀδυμελεῖ 

Δίκα παρέστακε Ῥ. 8. 70. (κρατῆρα), 

γλυκὺν κώμον προφάταν Ν. 9. δύ. οὐκ 

ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμων, 
ὦ Θρασύβουλ᾽, ἐρατῶν, οὔτε μελικόμπων 
ἀοιδᾶν 1. 2. 81. ε8Ρ., ἴπὸ ἐσ υπιρῃ βοης 

βυπᾷ ἴῃ σοπ)ιποίίου νὰ ἴῃς ῥτοσοββίοη, 

μεγαλᾶν δ᾽ ἀρετᾶν δρόσῳ μαλθακᾷ 
ῥανθεισᾶν κώμων ὑπὸ χεύμασιν (κώμων 



κώπα 

θ᾽ οοἀὰά.: θ᾽ ἀε]. ὈγΖ.: ὕμνων σοπΐ. Ῥδυν, 

ΒοΟΚ) ῬΡ. δ. 100. μελιγαρύων τέκτονες 

κώμων νεανίαι Ν. 8. δ. Φυλακίδᾳ γὰρ 

ἦλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε κώμων 

Ι. 6. 68. Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε λύτρον 

εὔδοξον, ὦ νέοι, καμάτων --- ἰὼν ἀνε- 

γειρέτω κῶμον, ᾿Ισθμιάδος τε νίκας ἄποινα, 

καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι κράτος ἐξεῦρε 1. 8. 4. 
κώπα] οαν κάἀάρυξε δ᾽ αὐτοῖς ἐμβαλεῖν 

κώπαισι Ρ. 4. 201. κῶώπαν σχάσον, ταχὺ 

λᾷα] δοοῖν ὁ δ᾽’ ἄρ᾽ ἐν Πίσᾳ ἕλσαις ὅλον 
τε στρατὸν λάαν τε πᾶσαν Διὸς ἄλκιμος 

υἱὸς σταθμᾶτο ζάθεον ἄλσος (ΑΠγτοΠ9: 

λαίαν οςοἀά.: ες. 'Ηρακλέης) Ο. 10. 44, οἵ. 

ΤοΡοΪ οη Ρ. Οχυ. 2680. 7. 

Λαβδᾶἄκίδαι)͵ α Τδεῦαπ οἰἶδῃ 
ἀδβοοπξ ἔσοπι 1 ῦάδϊο. 

Λαβδακίδαισιν σύννομοι 1. 8. 17. 

λάβρος] α. οἱ ροϊβοῦβ, ἐιρείμοις, ἱπέδη- 
βένγα!δ μαθόντες δέ, λάβροι παγγλωσσίᾳ 

κόρακες ὥς, ἄκραντα γαρύετον (ν. 1. 

λάβρᾳ) Ο. ἃ. 86. χὠπόταν ὁ λάβρος 

στρατός, χῶταν πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι 
Ῥ. 2. 87. Ῥ. οἱ τπΐπρ8, γαυεπίηρ, βγεεαν 

δράκοντος --- λαβροτατᾶν γενύων Ῥ. 4. 

244. τχοῖ,, ἦν ὅτι νιν (Τροίαν) πεπρω- 

μένον -- λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνόν 
Ο. 8. 86. σέλας δ᾽ ἀμφέδραμεν λάβρον 

᾿Αφαίστου Ῥ. 8. 40. (σεῦ δὲ πάτρᾳ 
Χαριάδαις τε λάβρον ὑπερεῖσαι λίθον 
Μοισαῖον (τ᾽ ἐλαφρὸν οοῃΐ. ϑαπάγ8.) Ν, 8. 

40.) 

λᾶγέτας] ἰεαάεν ο7 [δε ῥεοβὶδς ἔτεκε λα- 
γέτας ἕξ ἀρεταῖσι μεμαότας υἱούς Ο. 1. 89. 

λαγέταν γάρ τοι τύραννον δέρκεται --- ὁ 

μέγας πότμος Γ΄. 8. 80. ᾿᾿λαγέτᾳ Αἰόλῳ᾽" 
Ῥ. 4. 107. Περσεὺς --- λαγέτας Ῥ. 10. 81. 

λαγχάνω) (ον. ἔλἄχον, ἔλἄχες, (ἔ)λἄχε, 
ἐλἄχομεν, λἄχετε, λἄχον; λἄχών, -όντ- 
(α), -όὀντες, -οἷσα, -οἷσαι: ρί. λέλογχας, 

λέλογχε(ν).) ἃ. λαυὰ αἰϊοίεά ἰο 

οηδ, το ας ομδ'5 οἵὐη ᾿ς. Ἄςο. υἱόν: ἂν 

οἸαὶ πιὶπα 

ματρόθε 

207 λαγχάνω 

δ᾽ ἄγκυραν ἔρεισον χθονί (τῃεῖ., ἐπιτιμᾷ 
ἑαυτῷ ὁ Πίνδαρος ὡς πολλῇ χρησαμένῳ 
τῇ παρεκβάσει. Σ.) Ρ. 10. δ1. 

Ἰζῶς) (ἢ ἰβίαπά. ἸΚῶν (ςοπὶ. 1 οΡοὶ. 
ἀυθιίδηξεῦ) ἐγ. 334. 4. ἐςβῖ., ϑίγαρο, 

2. 91. 9, τῷ ἔγ. δ1 ϑ0ῃγ,, - ἔτ, 884. 5η6}}, 

ν. Ἡρακλέης. Ουϊπ!., [πϑὲ., 8. 6, 11, ΞΞ 

ὅτ. 80 ϑοδτ., -- 385 5πε}}, ν. ᾿Ηρακλέης. 

κωφός] ἀμηιδ κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς 'Ηρακλεῖ 
στόμα μὴ περιβάλλει Ῥκε. Ρ. 9. 87. 

Θέμις θυγάτηρ τέ οἱ σώτειρα λέλογχεν 
μεγαλόδοξος Εὐνομία βοποιῖα Ρἱπάδτουτα 

Ο. 9. 16. τίς δὴ ποταίνιον ἔλαχε στέφανον 

χείρεσσι ποσίν τε καὶ ἅρματι Ο. 10. 61. 

ὅτι φρενῶν ἔλαχε καρπὸν ἀμώμητον (8ς. 

'ῬΡαδάμανθϑυς) Ῥ. 3. 14. ἕτεροι λαχόντες 

᾿ΑΙδαν βασιλέες ἱεροὶ Ῥ. ὅ. 90. ὁ δὲ 
καλόν τι νέον λαχὼν Ρ. 8. 88. τῶν δ᾽ ἐν 
“Ἑλλάδι τερπνῶν λαχόντες οὐκ ὀλίγαν 
δόσιν Ρ. 10. 20. ποτίφορον δὲ κόσμον 

ἔλαχες γλυκύ τι γαρυέμεν (Βοῖρκ ε Σ: 
ἔλαβες εοἀὰ.) Ν. 8. 831. ἄνευ σέθεν οὐ φάος 
οὐ μέλαιναν δρακέντες εὐφρόναν τεὰν 
ἀδελφεὰν ἐλάχομεν ἀγλαόγνιον Ἤβαν 

Ν. 7. 4. φυᾷ δ' ἕκαστος διαφέρομεν βιοτὰν 
λαχόντες Ν. 1. δ4. ἴστω λαχὼν πρὸς δαι- 

μόνων θαυμαστὸν ὄλβον Ν. 9. 45. παῖ Ῥέας 

ἅ τε πρυτανεῖα λέλογχας, 'Ἑστία Ν. 11. 1. 
οὐ γὰρ φύσιν ᾿ῳωαριωνείαν ἔλαχεν 1. 4. 49. 

πλέον τι λαχών (5. Ζεύς) ἔτ. 83δ8. ἰσο- 

δένδρον τέκμαρ αἰῶνος θεόφραστον λα- 

χοῖσα (ν. 1. λαχοῦσαι: δε. ἀγγαὰ πγπΠιΡἢ.) 
ἔτ. 108. Μοίσαισί τ’ ἔδωκ᾽ ἀρόσαι, τρὶς 
μὲν ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών, τρὶς δὲ καὶ 

σεμνοῖς δαπέδοις ἐν ᾿Αδραστείῳ νόμῳ (8ς. 
στεφάνους) Ν. 10. 27. ς. ἀρ]. ἀοο., (Ἢρα- 

κλέα) ἡσυχίαν καμάτων μεγάλων ποινὰν 

λαχόντ᾽ ἐξαίρετον ὀλβίοις ἐν δώμασι 
Ν. 1. 170. ς. δος. ἃ ἱπέ. Ὄὀχρῖ., λάχε τ’ 

᾿Αλφεὸν οἰκεῖν Ο. 6. 84. λέλογχε δὲ 
μεμφομένοις ἐσλοὺς ὕδωρ καπνῷ φέρειν 

ἀντίον (58... Χρομίος: ν. Καάϊ, Μῆςπ., 



λάθα 

1900, 1544.) Ν. 1. 24. πιοξ., πλοῦτος ὁ 

λαχὼν ποιμένα ἐπακτὸν ἀλλότριον. 10. 88. 
Ἥρας --- τὰν Διὸς εὐναὶ λάχον πολυ- 

γαθέες Ρ. 2. 27. ἀκέρδεια λέλογχεν θαμινὰ 
κακαγόρους Ο. 1, ὅ8. ΡΒ. ο. βεη. 

Καφισίων ὑδάτων λαχοῖσαι --- Χάριτες 

Ο. 14, 3. Δωρίων ἔλαχεν σελίνων Ι. 8. 64. 

(οὐ πενθέων δ᾽ ἔλαχον, οὐ στασίων) 
(ϑαρρ. εἰ δϑὰ. α ςοὰ. ΡΙυίΐδγον οἱ Σ 
ΠῚ ΒΙα585) Πα. 4. 88. ἰοδέτων λάχετε στε- 

φάνων τᾶν τ’ ἐαριδρόπων ἀοιδᾶν (5ς. θεοί : 
λάχει ν. 1. ἴῃ οοὐὰ. ὈὨϊοπ. Ἠδ]., υπάς 

λαχεῖν ςοπὶ. [ὕ8οηοτ) ἔτ. 70. 0. ς. ἔγταρ. 

Ἰλάχον κ[ ἐγ. 1404. 70 (60). 

λάθα] (-α, -ας, -αν.) ἃ. βοῖ., ποΐ τοὸ- 

το θοσγίη, “ογρεπέηρ, Πογρείεἶηεες ἐπὶ 

μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος 
Ο. 7. 48. ἀπά 380 ἃ αἀεϑξίτεα ἰοτρεξάης, 

ἐδοαρό, λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι 

γένοιτ᾽ ἄν Ο. ὃ. 18. Οὐλία παῖς ἔνθα 

νικάσαις δὶς ἔσχεν Θεαῖος εὐφόρων λάθαν 

πόνων Ν. 10. 24. Ὁ. ρᾶ58., ποί δείηρ 

γειριεριδεγεα, οδϑοινν, πεντάκις ᾿Ισϑ- 

μοῖ στεφανωσάμενος, Νεμέᾳ δὲ τρεῖς, 

ἔπαυσε λάθαν Σαοκλείδα᾽ Ν. 6. 80. ἢ τιν᾽ 

ἄγλωσσον μέν, ἧτορ δ’ ἄλκιμον, λάθα 
κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει (λήθη καὶ θάνατος. 

Σ.) Ν. 8. 34. 
λάθω, λανθάνω] (λανϑάνει; λᾶθέμεν : ἱπιρί. 

ἔ[λΊδ[9]εν: ἀος. ἔλἄθι(ε); λἄθέτω; λάϑών; 

λἄθεϊν: τηοὰ. λάθεται: δος. ἐλάθοντο.) 
ἃ. δοῖ,, ἐφεαβδ ἰδὲ ποίςε (97) α.ς. ἃςς., 

οὐδ’ ἔλαθε σκοπόν (Ξ.ο. Κορωνίς) Ρ. 

8. 27. οὐ λαθὼν χρυσόθρονον “Ἥραν 
κροκωτὸν σπάργανον ἐγκατέβα (8ς. 

ἭἫρακλέης) Ν. 1. 87. οὐδ᾽ ἀνέμους ξ[λ]- 
ᾷ(θ)εν οὐδὲ τὸν εὐρνυφαρέτραν ἕκα- 

βόλον (Τυγγνη: )ἄ{ νοὶ }}{ Π.) Πα. 6. 110. 

ἐναργέα τ’ ἔμ’ ὧὦτε μάντιν οὐ λανθάνει 
(Ξο. Διόνυσος) ἔτ. 78. 18. ἀνδρὸς δ᾽ 

οὔτε γυναικὸς --- χρή με λαθεῖν ἀοιδὰν 

πρόσφορον Παρθ. 2. 87. β. ς. ρατί. 

εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται {τιν λαθέμεν 

ἕρδων (τι βαρ». ὈγΖ.: (λεγ)λαθϑέμεν Μοπιπι- 

506) Ο. 1. θ4. οὐδ᾽ ἔλαθ’ Αἴπυτον --- 
κλέπτοισα θεοῖο γόνον Ο. θ. 3806.Ὁὸ6 γι. 
ἰπῆρογβ., ς. ᾶἂςς. ἃ 1πί. τῶ σε μὴ 

2908 Λάκων 

λαϑθέτω, ---- παντὶ μὲν θεὸν αἴτιον ὑπερτι- 

θέμεν Ῥ. δ. 28. ". πιοὰ,, (ονρεί ᾿Αἰδα 

τοι λάθεται ἄρμενα πράξαις ἀνήρ Ο. 8. 72. 
“τῶν δ᾽ ἐλάθοντο φρένες" Ῥ, 4. 41. 

λαΐλαψ] 5ίον»»: φέρει λαιλία (τ. 18. 
Λάιος] ν. Λᾷος. 

λαιψηρός) 51 ᾿Αλεξίδαμος, ἐπεὶ φύγε 

λαιψηρὸν δρόμον Ρ. 9. 121. λαιψηροῖς δὲ 
πόδεσσιν ἄφαρ ἐξικέσθαν Ν. 10. 08. πιοῖ., 
λαιψηροὶ πόλεμοι κἀγοραὶ βουλαφόροι 
φιϊοπομουίηρ, Ο. 18. 4. 

Λάκαινα] {. Δἀ)., Σαςοηῖα ἀπὸ Ταυγέ- 
τοῖο μὲν Λάκαιναν ἐπὶ θηρσὶ κύνα τρέχειν 
πυκινώτατον ἑρπετόν τ. 100. 1. Λάκαινα 

μὲν παρθένων ἀγέλα ἔτ. 113. 

ΛἄκεδαιμόνιοςἶΪ 5ρανγίαη Λακεδαιμο- 

νίων μιχθέντες ἀνδρῶν ἤθεσιν Ῥ. 4. 251. 
᾿Αλατί --- ΛαἸκεδαιμίον (ϑ|ΡΡ. [οῦς}} 

ἦσ. θᾶ. ἱ. ρτὸ βυῦ8., ἢ Δωρίδ’ ἀποικίαν 

οὕνεκεν ὀρθῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακε- 
δαιμονίων (τὴν τῶν ᾿Ηρακλειδῶν κάθοδον. 
Σ.}1. 7. 14. τεδῖ., ν. ἔτ. 199, 

Λἄκεδαίμων)] 5ανία “τότε γὰρ μεγά- 
λας ἐξανίστανται Λακεδαίμονος ᾿Αργείου 

τε κόλπου καὶ Μυκηνᾶν᾿ (τότε γὰρ οἱ 

Ἡρακλεῖδαι κατελθόντες --- ἐξανέστησαν 

τοὺς προκατέχοντας Μυκηνῶν καὶ Ἄργους 

καὶ Λακεδαίμονος. Σ.) Ῥ. 4. 49. μαντήϊον᾽ 

τῷ Λακεδαίμονι ἐν "Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ 

Πύλῳ ἕνασσεν ἀλκάεντας ᾿Ηρακλέος ἐκγό- 

νους Αἰγιμιοῦ τε (ν. Πύλος) Ρ. δ. 09. ὀλβία 

Λακεδαίμων, μάκαιρα Θεσσαλία Ρ. 10. 1. 
κεῖνοι γὰρ ἡρώων διφρηλάται Λακεδαί- 

μονι καὶ Θήβαις ἐτέκνωθεν κράτιστοι (8ς. 

Διόσκουροι) |. 1. 17. 

Λᾶἅκέρεια) ἃ ἴοννῃ ποαγῦ [κκὸ Βοὶϊ ίαβ οὐ {86 
Βοῦδῃ ρῥ]αΐη ἱπ Τποβϑα]ίδη Ῥοϊαϑρίοιίϑ. 

πέμψεν κασιγνήταν --- ἐς Λακέρειαν, 
ἐπεὶ παρὰ Βοιβιάδος κρημνοῖσιν ᾧκει 
παρθένος 1. 8. 84. 

λακτίζω) Αἰοκ ποτὶ κέντρον δέ τοι 
λακτιζέμεν τελέθει ὀλισθηρὸς οἶμος (λακ- 

τισδέμεν ν. 1.) Ῥ. 2. 95. πιΚεῖ., ς. δος,, 

φλὸξ ---ὀ αἰθέρα κνισάεντι λακτίζοισα 
καπνῷ 1. 4. 606. 

Λάκων] “52ανία: Λάκωνος ᾽Ορέστα (εἴ. 
Ν. 11. 84) Ρ. 11. 10. 



λάλἄγέω 

λᾶλδἄγέω] ῥῤνγαμίε κόρος --- τὸ λαλαγῆ- 
σαι θέλων Ο. ὦ. 97. μὴ νῦν λαλάγει τὰ 

τοιαῦτ᾽ Ο. 9. 40. 

λαμβάνω) (λαμβάνει; -ἀν(ε): δος. ἔλᾶἄβες, 
ἔλἄβεν, λἄβε(ν), ἔλᾶβον; λάβε; λἄβών, 
τόντα; λᾶβεϊν.) ἃ. (αὐ ὦ ἀλλὰ 
Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου λάμ- 

βαν᾽ Ο. 1. 18. φέρειν δ᾽ ἐλαφρῶς ἐπανχέ- 
νιον λαβόντα ζυγὸν ἀρήγει Ῥ. 2. 98. 
χρυσέαν χείρεσσι λαβὼν φιάλαν Ῥ. 4. 
193. λάμβανέ οἱ στέφανον, φέρε δ᾽ εὔμαλ- 

λον μίτραν 1. δ. 62. λαβὼν δ᾽ ἕν[α]Ἱ 
φῶ[τ)αα πεδάσίἨ (βϑυὺρρ. οῦοῖ: 80. 

ἫἩΡρακλέης) ἔτ. 169. 20. πιοῖ., τερπνᾶς δ᾽ 
ἐπεὶ χρυσοστεφάνοιο λάβεν καρπὸν Ἥβας. 

ἀφο Ο. θ. δή. μαιομένων μεγάλαν 

ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν υμἱ Ο. 8. 6. ἄπονον 

δ᾽ ἔλαβον χάρμα παῦροί τινες τον» Ο. 10. 

22. [οἴκοθεν μάτευε. ποτίφορον δὲ κόσμον 

ἔλαβες γλυκύ τι γαρυέμεν (ἔλαχες Βετρκ 
ς Σ) Ν. 8. 511 κατερεῖς, πόθεν ἔλαβες 

ναυπρύτανιν δαίμονα Πα. 6. 180. δ. 

" ροη, φεῖσε “αἷμά οἵ κείναν λάβε 

σὺν Δαναοῖς εὑρεῖαν ἄπειρον Ρ. 4. 48. 

ἔστι δ᾽ αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς, ὃς ἔλαβεν 

αἶψα, τηλόϑε μεταμαιόμενος, δαφοινὸν ἄγ- 

ραν ποσίν Ν΄. 3. 81. ποῖ., ὁ μέγας δὲ κίνδυ- 

νος ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει εἰγίδες 
Ο. 1. 81. Ὑμέναιον, ὃν ἐν γάμοισι χροιζό- 

μενον (Μοῖρα) σύμπρωτον λάβεν ὠὡδλονη 
Ῥεαιϊὴ ἢ φεἰσεά Θρ. 8. 8. ς. αΐε (ἰο 

πη) καὶ παλαισμάτων λάβε φροντίδ᾽ 

Ν, 10. 22. τὰν ᾿Αγαμήδει Τρεφωνίῳ θ᾽ 
ἑκαταβόλου συμβουλίαν λαβών {τ. 2. 8. 

ΔΛαμνιάς) {. δάϊ]., οὗ Κομιηος Κλυμένοιο 

παῖδα Λαμνιάδων γυναικῶν ἕλυσεν ἐξ 
ἀτιμίας Ο. 4. 20, οἵ. Ῥ. 4. 269 ε{. 

Λάμνιος) Σενιΐαη ἕν τ᾽ ᾿ωκεανοῦ πε- 
λάγεσσι μίγεν πόντῳ τ᾽ ἐρυθρῷ Λαμνιᾶν 

τ᾽ ἔθνει γυναικῶν ἀνδροφόνων 56. {86 
Ατροηδυῖβ Ρ. 4. 283. 

Λαμνόθεν] “Μο»η ἔένιπος φαντὶ δὲ Λαμνόθεν 

ἕλκει τειρόμενον μεταβάσοντας ἐλθεῖν ἧροας 
ἀντιθέους Ποίαντος υἱὸν τοξόταν Ρ. 1. δῶ, 

Λαμπρόμᾶχος) δὴ 5: πιίδη νἱοΐογ, το]ὰ- 

να οὐ ἙΡΒαγπιοβίοβ οἱ Ορουβ. ᾿1Ἴσϑ- 
μίαισι Λαμπρομάχον μίτραις Ο, 9. δά. 

299 Λᾶομέδων 

λαμπρός] ελίπέηρ, να λαμπραὶ δ᾽ 
ἦλθον ἀκτῖνες στεροπᾶς Ῥ. 4. 198. δέρμα 

λαμπρὸν ἕννεπεν ἴῃς ροϊάσῃ Πεεος Ρ, 4. 
241. ἀλλ᾽’ ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ, 

λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν Ρ. 8. 97. 

π. 8. ῬΥῸ 809., (πάρφασις)" ἃ τὸ μὲν 
λαμπρὸν βιᾶται, τῶν δ’ ἀφάντων κῦδος 

ἀντείνει σαθρόν ὀγί αηοε Ν', 8. 84. ἡ. 5. 
Ῥῖο δάν. ἕν τε δαμόταις ὄμματι δέρκομαι 

λαμπρόν Ν. 7. 66. 

λάμπω)] (λάμπει; λάμποντι: ἔλαμψαν.) 5λτηδ 

τοῖσι λάμπει μὲν μένος ἀελίου τὰν ἐνθάδε 

νύκτα κάτω Θρ. 7. 1. ἱππεύει πυρσῷ 
κατάκομος λάμποντι (3.. "Ηλιος) δέν. 356. 

ταθξ,, λάμπει δέ οἱ κλέος ἐν --- Πέλοπος 

ἀποικίᾳ Ο. 1. 28. λάμπει δὲ σαφὴς ἀρετὰ 
Ι. 1. 22. ἀλλ᾽ ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει, 

᾿Αοσφόρος θαητὸς ὡς ἄστροις ἐν ἄλλοις 

(55. φάμα παλαιά) ;. 4. 23. ἔλαμψαν δ᾽ 
ἀελίου δέμας ὅπως ἀγλαὸν ἐς φάος ἰόντες 
δίδυμοι παῖδες (Π᾿: ἔλαμψε Π.) Πα. 12. 14. 
λάμπει δὲ χρόνῳ ἔργα μετ᾽ αἰθέρ᾽ ἀερθέντα 
{τς 207. ὃ. 

Λάμπων) 3ο0η οἵ ΙΑ] δοηῖκοβ, οὗ ἔπ Αἱρὶ πείδη 

οἴαη Ρβαϊγοιιαάαὶ, ἐδῖμοῦ οἱ Ῥυίμοδβ δπὰ 

ῬἈγ ΑΚ 45. Λάμπωνος υἱὸς Πυθέας 

εὐρυσθϑενὴς Ν. ὅ. 4. σὺν Χάρισιν δ᾽ ἔμολον 

Λάμπωνος υἱοῖς τάνδ᾽ ἐς εὔνομον πόλιν 
Ι. δ. 31. δεύτερον κρατῆρα Μοισαίων 

μελέων κίρναμεν Λάμπωνος εὐαέθλου γε- 

νεᾶς ὕπερ ἴ. 6. 8. Λάμπων δὲ μελέταν 

ἔργοις ὀπάζων Ι. 6. 66. 

Λαομεδόντιος] οἵἉ Γαονιεᾶον (Τελαμών) 
τὸν χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον ἄγε σὺν 
Τιρυνθίοισιν πρόφρονα σύμμαχον ἐς Τροί- 
ἂν --- Λαομεδοντιᾶν ὑπὲρ ἀμπλακιᾶν ἐν 
ναυσὶν ᾿Αλκμήνας τέκος 1. 6. 29. 

Λδομέδων] ἰαἴπεν οἱ Ῥγίατη, Ἰάηρ οἱ Ττον; 
Ὠς τεξυβεα ἴο ρᾶγῪ τὰς ρῥτζοπιϊβοὰ τοιναγὰ 

το Ἡοτγδκὶοθ, νμοσουρου ΠΟ τΆΚΙο5, Το]α- 

τοῦ, [01408 (αηα ῬοΙου8 ἔν, 172) ἀοβέγογεα 

ΤΙοΥ δηὰ ΚκἰΠφά τ. Λαομέδοντα δ᾽ 

εὐρνυσθενὴς Τελαμὼν ᾿Ιἰόλᾷᾳ παραστάτας 
ἐὼν ἕπερσεν Ν. 83. 80. ὅτε Λαομέδοντι 

πεπρωμένοι᾽ ἤρχετο μόροιο κάρυξ (8ς. 

Ἡρακλέης) ἐγ, 1404. 66 (40), εἴ. ν. δ 

(30). 



Λᾷος 800 Λᾶτώ 

Λᾷος] ἐδίμος οἱ Οἰάϊροιι. ἔκτεινε Λᾷον αἰτέων λαοτρόφον τιμάν τιν᾽ ἐᾷ κεφαλᾷ 
μόριμος νἱός (Ηετπιαππ: Λάιϊος ςοἀά.) Ο. 2. 

88. ἰε8:., Σ, Ο. 2. 70ἀ, ἐν δὲ τοῖς παιᾶσιν 

εἴρηται περὶ τοῦ χρησμοῦ τοῦ ἐκπεσόντος 

Λαίῳ: καϑὰ καὶ Μνασέας ἐν τῷ περὶ τῶν 

χρησμῶν γράφει, “Λάϊιε Λαβδακίδη, ἀν- 
δρῶν περιώνυμε πάντων᾽’ ἐς. 68. 

λᾶός) (-ᾧ, -ὁν; -οἱ, -«ὥν, -οἷσ (1).)}) ῥεορῖς, (οἱκ 

Δωριεῖ λαῷ Ο. 8. 80. κτισσάσθαν λίθινον 
γόνον (8.. Πύρρα καὶ Δευκαλίων). λαοὶ δ᾽ 

ὀνύμασθεν Ο. 9. 40. πόλιν δ’ ὥπασεν 
λαόν τε διαιτᾶν Ο. 9. 66. τόνδε λαὸν 
ἀβλαβῆ νέμων Ο. 18. 27. “Ἱππόταις 

εὔθυνε λαοῖς δίκας" Ῥ. 4. 188. “᾿ἀφίξεται 

λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ Αβαντος εὐρνχόρους 

ἀγυιάς (50. "Αδραστος: ἱ. 6. τ {86 
ΓΙ δα Ἰ6α ἀραϊηβὲ ΤὨΘΌ68) Ρ. 8. δ4. 

“ἐπὶ λαὸν ἀγείραις νασιώταν ὄχθον ἐς 
ἀμφίπεδον᾽᾽ Ῥ. 9, δ4. Περσεὺς --- Σερίφῳ 

λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων Ρ. 12. 12. ὦπασε δὲ. 
Κρονίων πολέμου μναστῆρά οἱ χαλκεντέος 

λαὸν ἵππαιχμον Ν. 1. 17. ἀγλαίαισιν δ᾽ 
ἀστυνόμοις ἐπιμεῖξαι λαόν Ν. 9. 82. 

καρπὸς ἐλαίας ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα 

λαόν ἰ. ε. ἴο ΑτΙροβ Ν, 10. 86. “Αἴαντα, 

λαῶν ἐν πόνοις ἔκπαγλον ᾿Ενναλίου᾽’ {᾿ς 

Ῥοορ 68 οἵ ἑὰς ϑναγοτά -- ἀγιῖε8 1. 6. 68. 

καλῶν μὲν ὧν μοῖράν τε τερπνῶν ἐς μέσον 
χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι ἴτ. 42. 4. τὰν δὲ 
λαῶν γενεὰν δαρὸν ἐρέπτοι Πα. 1. 9. 
σέθ]εν ᾿Ιάονι τόνδε λαῷ [παι)ᾶνα [δι)]ώξω 

Ῥέορ]οα οἱ Ανάοτγα Πα. 2. 8. λγαὸν ἀστῶν 
Πα. 2. 48. Ἰλαόνί Πα. 6. 179. Ἰλαῶν 
ξενοδαίκτα βασιλῆος ἱ. ο. οἱ ΙιΔοπιοάοη 
{τ 1404. 86 (30). ἀυῦ., [λαοὺς ἐλάσαντες) 

(ΞΡ. νοῦ Ασηϊη) Πα, 2. θ2., 

λδοσεβής} λοπομγεά ὃν {δε Ῥεοῤίς μάκαρ 
μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ’ ἕπειτα 

λαοσεβής Βαϊίοβ Ρ. ὃ. 96. 
λᾶδοσόος)] εαπδίηρ 186 ῥεοῤίε ἰοὸ ραίδεν, }ο- 
"αν ὠνύμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον, 

εὐκλεᾶ λαοσόων μναστῆρ᾽ ἀγώνων Ρ. 12. 

34. 
λδοτ'ρόφος] ἃ. εαγίηρ 70 ν 116 ῥέεοῤίε τὰν 

σὰν πόλιν αὔξων, Καμάρινα, λαοτρόφον 

Ο. ὅ. 4. Ὁ. εοποίδιηρ ἐπ σαγὰ οἵἩ ἰδὲ 

}Ῥεορῖε ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν᾽ εὐρυβίαν, --- 

Λᾶἄπίθαι] α ῥεοῤίε οΥ Τλεεεαῖν 

λατερπής ἢ] "ηοε! ἀεἰἐρλέζε 

λάτ'ριος} εἰαυΐτδ, »εδηϊαϊ 

(τὴν μαντικήν. Σ: λαότροφον ςοπί. ν. ἀ. 
ΜΌΝ, Μ. Η., 20. 1390, 101) Ο. 6. δ9. 

Ὑψέος 
εὐρυβία' ὃς Λαπιθᾶν ὑπερόπλων τουτάκις 

ἦν βασιλεὺς Ρ. 9. 14. 

εὐνοῆια λα- 

τερπεὶ φιλί (εὐνοία(1) ἀυδιτδηίεγ 1,ΟΡεΪ: 

εὐνοζμγία(ι) ΕἸογά-  -ὁπ68: οἵ. σογαμῃ. ἴῃ 

Ῥᾶρ. ὅος. 1ξ., 1391, πιθαί(νῶς τὴν] 

εὔνοιαν κατὰ σύνίθεσιν) εἴρηκεν λατερπίέα 

διὰ] τὸ τοὺς λαοὺς τέρπί[ειν (δυρρ. 
Βασίοϊοξε, Βαζγηβ, 550} Ῥ. Οχγ 2622, 

ἔν. 1. 8, δὰ γ1τ. 846}. 
Λᾶτοίδας] (-οίδας, -οἶδας, -οἰδα, -οἷδα, -οἵ- 

δαν; -οίδαισιν.) οὐηα οἵἹὁἨ ξείο ΑροΙ]]ο, ἀμφί 

τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν 

Ῥ.1. 12. ὕμμι Λατοίδας ἔπορεν Λιβύας 
πεδίον Ῥ. 4. 269. Κυράνας" τὰν ὁ χαιτάεις 

ἀνεμοσφαράγων ἐκ Παλίου κόλπων ποτὲ 
Λατοῖδας ἅἄρπασ᾽ Ρ. 9. δ. θεμιπλέκτοις 

ἀμᾶ Λατοΐδα στεφάνοις ἐκ τς ἱερᾶς 

Σικυῶνος Ν. 9. 68. ἄλσος ᾿Απόλλωνος, 

τόθι Λατοΐδαν --- μελπόμεναι ποδὶ κρο- 

τέοίντι Πα. θ. 16. ἰατῆρα --- θερμᾶν νόσων 
ἢ τινα Λατοΐδα κεκλημένον ἣ πατέρος (ν. 

καλέω) Ρ. 8. 67. Ρ!., ΑΡΟΙΙο ἀπὰ Ασίοπιβ, 

Λατοίδαισιν ὀφειλόμενον Πυθῶνί τ’ αὔξῃς 

οὖρον ὕμνων Ῥ. 4. 8. ἔταρᾳ., Λ]ατοῖδαιν[ 

Πα. 124. 4. Λατοιδία (ϑυρρ. 9101} 

τ. 8344, 8. 
ὡς Αὐγέαν 

λάτριον ἀέκονθ᾽ ἑκὼν μισθὸν ὑπέρβιον 

πράσσοιτο (5Ξς. Ἡρακλέης: 1οΐπ λάτριον 

Μ Αὐγέαν οτ μισθόν) Ο. 10. 28. Παλίον 

δὲ πὰρ ποδὶ λατρίαν ᾿Ιαολκὸν πολεμίᾳ 

χερὶ προστραπὼν Πηλεὺς (Ετ. ϑοδιηίά: 
λατρείαν οοὐά.: ῥὑγ. ἑπέο εἰαυενν) Ν. 4. 54. 

Λᾶτὠώ] (Λατόος. Λατοῦς, Λατώ, λΛατοῖ.) 
ἀαυρμίον οἵ Ἰζοῖοβ, τηοΐμοῦ οἵ Ατίοτηβ 

δηὰ Αροῖϊο Ὁν Ζευ. Λατοῦς ἱπποσόα 
θυγάτηρ Ατίοπ)ὶΒ Ο. 8. 36, παῖς ὁ Λα- 

τοῦς ΑΡΟ]]ο Ο. 8. 81. χρυσαλακάτον πο- 

τὲ Καλλίας ἀδὼν ἔρνεσι Λατοῦς Ν. 0. 87. 

λιπαροπλοκάμον παίδεσσι Λατοῦς [με- 

ροέστατον ἔρνος (3ς. Δᾶλε) {τ. 838ς. 3. 

Λατόος ἔνθα μὲ παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε 



λαύρα 

νόῳ Πα. ὃ. 43. τί κάλλιον --- ἢ βαθύζωνόν 

τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν 

ἀεῖσαι; ἔτ. 898. 2. ἄγοις, ὦ κλυτά, θερά- 
ποντα, Λατοῖ ἐγ. 940. 8. ἐντὶ μὲν χρυσαλα- 

κάτον τεκέων Λατοῦς ἀοιδαὶ ὥριαι παι- 

ἄνιδες Θρ. 8. 1. 

λαύρα] δαολ-Ξοίγεεί κατὰ λαύρας δ᾽ ἐχ- 
θρῶν ἀπάοροι πτώσσοντι, συμφορᾷ δε- 

δαγμένοι 8ς. τῆς ἸοΟΒο5 ἰῃ ὑπὸ ρ8ΠΊ05 

Ρ, 8. 86. 
Λάχεσις) 616 ὡωλο αἰϊοίς, οῃια οὗ ἔο Μοίγαὶ. 

ἐκέλευσεν δ᾽ αὐτίκα (ϑ8ς. ᾿Αέλιος) χρυσάμ- 
πύκα μὲν Λάχεσιν χεῖρας ἀντεῖναι (ςοΐ. 
λάχος ν. δὅ8) Ο. 7. 04. πολὺν ῥόθον 

ἴεσαν ἀπὸ στομάτων ᾿Ελείθυιά τε καὶ 
Λάχεσις αὐ {μὲ τίν οὗὐ Αροῖϊο ὡαπὰ 

Ασίεπιϊβ Πα. 12, 17. 
λάχνα) Μη μαὶν λάχναι νιν μέλαν γένειον 

ἔρεφον Ο. 1. 68. 
λαχ'νἄεις] τλαρεν Σικελία τ’ αὐτοῦ 

(--. Τυφῶνος) πιέζει στέρνα λαχνάεντα 

Ρ.1. 19. 

λάχος] αἰοιεά ὁαγε ἀπεόντος δ᾽ οὔτις 
ἔνδειξεν λάχος ᾿Αελίον Ο. 7. ὅ8. “ἔστι 
σοι τούτων λάχος" Ν. 10. 88. 

λέβης) εαμίάγον νιν καθαροῦ λέβητος 
ἔξελε Κλωθὼ Ο. 1. 26. καὶ τριπόδεσσιν 
ἐκόσμησαν δόμον καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί 
πε χρυσοῦ ὁ. α. ΜΟΙ τῆον πδὰ 'ΟῊ 88 

ῬΓΖ68 ἐπ ἴῃς ραπιοβ 1. 1. 30. 

λέγω] (λέγω, -ει, -ομεν, -οντι; λέγε; λεγόν- 
τῶν; λέγειν: πε. λέξοντι οοπὶ., οἱ. ἐρέω: 
δου. Ραγί, λέξαις, οἵ. εἶπον: πιςά. λέγεσθαι: 

8οζ. λέξατο: ρ458. λέγεται, -ονται; -όμε- 

"ον: Ρ΄. λέλεκται; λελέχθαι.) 

1. α. εοἰϊεφοῖ “μόνος γὰρ ἐκ Δαναῶν 

στρατοῦ θανόντος ὀστέα λέξαις υἱοῦ" ̓  
(3... "᾿Αδραστος) Ῥ. 8. 83. Ρ. πιοὰ,, 

ἐομμ, γευίεω λέξατο πάντας ἐπαινή- 
σαις ᾿Ιάσων Ρ. 4. 189. 
2. «αν, ἰεἶϊ (ἴῃ τ} }8 8οπβ8ς (Ὡς δοζ, 18 

ϑυρΡ εα Ὀγ εἶπον 4. ν., {τ ἐμξ. ἀπά »ί. 

8: βυρρίοπιοηῖοα ἰγοῦὶ ἐρέω 4. ν.) 

8. 89. ὡς ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρονίδα 

Ο. 8. 48. τόλμα τέ μοι εὐθεῖα γλῶσσαν 

ὀρνύει λέγειν Ο. 13. 12. λέγε, τίνες Κύκνον, 

τίνες Ἕκτορα πέφνον; Σ. ὃ. 839. Ὁ. ς. 

301 λειμών 

ἃος., α. ᾿Ιξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς 

λέγειν ---΄ τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς 

ἐποιχομένους τίνεσθαι Ρ. 2. 22, οὐκ ἂν 

εἰδείην λέγειν ποντιᾶν ψάφων ἀριθμόν 

Ο. 13. 40. τὰ δ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ αὐτῶν ἔοικεν 

ἤδη πάροιθε λελέχθαι Ο. 18. 102. λεγό- 

μενον ἐρέω ἰ. α. δαί ἐς οονπονς ἰαἰξ Ῥ. 0. 

108. λεγόμενον δὲ τοῦτο προτέρων ἔπος 

ἔχω εονηνποηῖν ἰοἰά Ν. 8. 83. πολλὰ γὰρ 
πολλᾷ λέλεκται Ν. 8. 20. σύνες ὅ τοι λέγω 
τ. 106. 1. β. ο. ἀςς. ἀυρ!., ἀλλὰ 
θαυμάζω, τί με λέξοντι ᾿Ισθμοῦ δεσπόται 

τοιάνδε μελίφρονος ἀρχὰν εὑρόμενον σκο- 

λίου (Ὀαβαυροπ: λεξοῦντι ςοἀά., Ὠοτίς 6) 

4. 12. 10. γ. ρΡᾶ55., ὃδ βαϊά Ιο δὲ 
τοὶ μὲν ὧν --- λέγονται πρόξενοί τ’ 

ἀμφικτιόνων κελαδεννᾶς τ᾽ ὀρφανοὶ ὕβριος 
Ι, 4.7. ς. ς. ποτ. [ςς. ὅ ἱπί., α.- 

λέγοντι δ᾽ --- βίοτον ἄφθιτον 'Ϊνοῖ τετάχθαι 
Ο. 2. 28. λέγοντι μὰν χθόνα μὲν κατακλύ- 

σαι μέλαιναν ὕδατος σθένος Ο. 9. 49. εἰ δέ 
τις ἤδη --- λέγει ἕτερόν τιν᾽ ἀν᾽ ᾿ξΕλλάδα 
τῶν πάροιθε γενέσθαι ὑπέρτερον Ῥ. 23. 89. 

λέγοντι γὰρ Αἰακόν μιν ὑπὸ ματροδόκοις 

γοναῖς φυτεῦσαι Ν. 7. 84. Ἰήρωα Τήνερον 

λέγομενί Πα. 7. 18. λέγο[ντι) Ζῆνα 

καϑεζόμενον κορυφαῖσιν ὕπερθε φυλάξαι 
Πα. 12. 9. λέγοντι δὲ βροτοὶ (Δ. 1. 16. 

β. ρ885. ο. ἱπέ. ἃ τοι Ποσειδάωνι 
μιχθεῖσα Κρονίῳ λέγεται παῖδα --- τεκέμεν 

Ο. θ. 29. λέγονται μὰν βροτῶν ὄλβον 

ὑπέρτατον οἷ σχεῖν, οἶτε Ρ. 8. 88. τὸ δὲ 
πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων 

λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν θυμόν Ν. 6. 

δ6. λέγεται μὰν Ἕκτορι μὲν κλέος ἀνθῆσαι 
Σκαμάνδρον χεύμασιν ἀγχοῦ Ν. 9. 39. 

ἃ. πιοά., ἐεἰ! οὐεν ἐμὲ δὲ πρέπει παρ- 
θενήια μὲν φρονεῖν γλώσσᾳ τε λέγεσθαι 
Παρθ. 3. 8. ς. ἔταρε. Ἰλέγοντι προ- 
βώμιον ἐγ. θ4.Κ. Ἰν λεγόντων[ Δ. 1. 2. 

λείβω] ρῥοην οἷ τηοῖ. (θρῆνος) τὸν 
παρθενίοις ὑπό τ’ ἀπλάτοις ὀφίων κεφα- 

λαῖς ἄιε λειβόμενον δυσπενθέι σὺν καμάτῳ 

Ρ. 12. 10. Ἱλειβόμενον δί Δ. 1. 4. 
λειμών] »"εαάοιυ φοινικορόδοις δ᾽ ἐνὶ 

λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν ἰπ ἔπε απάατγ- 

νοῦ Θρ. 7. 8. 



λείπω 

λείπω) (λείποι; λείποντί(α) : ἱπιρί. λεῖπε: 

ἃἂοτ. (ὥλϊπον; λίποι; λίπών, -όντες; 
λίπεῖν: ρΡ858. λείπεται: λειττόμενον: δοτ. 

λείφθη; λειφθείς.) ἃ. ἰεασε, ἀδαπάᾶοη 
τὸν μὲν κνιζομένα λεῖπε χαμαί Ο. 0. 40. 

ματέρ᾽ εὐμήλοιο λείποντ᾽ ᾿Αρκαδίας (ὈγΖ.: 

λιπόντ᾽ ςοἀά.) Ο. θ. 100. κράναν Ὑπερῇδα 

λιπών Ῥ. 4. 198. πῶς δὴ λίπον εὐκλέα 

νᾶσον Ν. ὅ. 15. οὐκ ἤθελεν λιπὼν πατρίδα 

μοναρχεῖν "Αργει Πα. 4. 39. ρα55., μή τινα 
λειπόμενον τὰν ἀκίνδυνον παρὰ ματρὶ 
μένειν Ρ. 4. 186. ς. ροι,, ᾿χρήματα χρή- 
ματ᾽ ἀνήρ,᾽᾿ ὃς φᾶ κτεάνων θ᾽ ἅμα λειφθεὶς 

καὶ φίλων᾽᾽ δεγεί οὐ 1. 2. 11. ροπογαιῖν, 

εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι (3ς. θεός σε) Ο. 1. 108. 

Χαρίτων κελαδεννᾶν μή με λίποι καθαρὸν 

φέγγος Ρ. 9. 90. τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ᾽ 

ἀοιδαὶ ἐξέλιπον (κατέλιπον Σ ρατγαρῆτ.: τι 

λίπον ϑοῦγ.: ἐπέλιπον 5ης6}}} 1. 8. δθ. 

Παιὰν δὲ μήποτε λείποι Πα. 2. 86, 72, 108, 

φιλάνορα δ᾽ οὐκ ἔλιπον βιοτάν (53ς. οἱ 
δελφῖνες) ἦγ. 280. ς. ἀςς. δ: ῥτ. δά]. δᾶν., 

καὶ γὰρ βιατὰς !“Αρης, τραχεῖαν ἄνευθε 
λιπὼν ἐχγέων ἀκμάν, ἰαίνει καρδίαν 

Ρ. 2. 10. καὶ ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον 
λίπον, ἀγνὸν θεόν Ο. 7. δ9. Ὁ. ἱεαυε 

δελίηπά, ἰεαυό αἰἶνε χθόνα τοί ποτε 
καὶ στρατὸν ἀθρόον πέμψαν κεραυνῷ 

τριόδοντί τε ἐς τὸν βαϑὺν Τάρταρον ἐμὰν 

ματέρα λιπόντες καὶ ὅλον οἶκον εὐερκέα"" 

96. Ζευβ δΔηᾶ Ῥοβείάου Πα. 4. 4δ. ρας8., 
λείφθη δὲ Θέρσανδρος Ο. 3. 48. ζωὸν δ᾽ 

ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον τ. 131}. 2. 
ς. ἔταρε. Ἰλιπεῖν ὁτί (ΠΡΟ; λείπειν Π.) 

Πα. 21. 0. λειπί Πα. 184. 6. ἁ. ἴῃ 

πιο 515. ἀπὸ ψυχὰν λιπὼν (ν. ἀπο- 
λείπω) Ρ. 8. 10]. 

λείριος] ἐγ} λε καὶ λείριον ἄνθεμον 
ποντίας ὑφελοῖσ᾽ ἐέρσας σοταὶ Ν. 7. 79. 

λέκτρον) περ αἰ-δεᾷ (ἔρωτες) " οἷοι καὶ Διὸς 
Αἰγίνας τε λέκτρον ποιμένες ἀμφεπόλησαν 

Κυπρίας δώρων Ν. 8. θ. Ρ. Ρτο 8., ἐλθόντος 
γὰρ εὐνάσθη ξένου λέκτροισιν ἀπ᾿ ᾿Αρκα- 
δίας Ῥ. ὃ. 26. ὡς ἦρα νυμφείας ἐπείρα 

κεῖνος ἐν λέκτροις ᾿Ακάστον εὐνᾶς Ν. δ. 80. 

λεοντοδάμας 9} ουεγεονηίηρ ἰἴοτις το8ξ., 1νὰ- 
εἰδη., ῥτὸ ἱτδρ., 9: ὡς ὁ τὸν ᾿ωὡρίωνος 

802 λευκώλενος 

κύνα ἐπαινῶν ἔφη ποιητὴς λεοντοδάμαν 
αὐτόν ς(. τ. 71. 

λεπτός} Π“ηε, ἀεἰίσαιε ὠνύμασεν κεφαλᾶν 
πολλᾶν νόμον, --- λεπτοῦ διανισόμενον 

χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων ἱ. 6. ἑπτουρὴ 

{πΠ6 Ὀτοηζο τηουϊζῃρίοος Ῥ. 12. 9ῦ. ἐπὶ 

λεπτῷ δενδρέῳ {τ. 280. 

ΔΛερναῖος)] οἵ Ζένα ἃ ςοπϑοῖδὶ αἰδιτγίος οἵ 

Ατρο β. πλόον εἶπε Λερναίας ἀτ᾽ ἀκτᾶς 

εὐθὺν ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν (ἀπὸ τοῦ 
'Αργοῦς. Σ.) Ο. 1. 88. 

Λέσβιος] οἵ Ζεεδος Τέρπανδρός ποθ’ ὁ 

Λέσβιος τ. 128. 1. 

λευκανθής] υυλέϊε Ποιυενίηρ τας. λευκαν- 
θέα σώμασι πίαναν καπνόν Ν. 9. 33. 

λεύκιππος, -ον] ὐὦ ιὐλίίε δογϑες φοινι- 

κόπεζαν ἀμφέπει Δάματρα λευκίππον τε 
θυγατρὸς ἑορτὰν Ῥεῖβορποπε Ὁ. 0. 9. 

“λευκίππων δὲ δόμους πατέρων, κεδνοὶ 
πολῖται, φράσσατέ μοι σαφέως" ἱἰ. ο. 

οὗὐ 1)6 ποῦ]ς δηῃςοβῖοτ οὐ ]1δϑοὴὺ Ρ, 4. 

111. λευκίπποισι Καδμείων μετοικήσαις 

ἀγνιαῖς (ὉΥ Ὠγράϊ!μασε ἔος λευκίππων 
Καδμ.) Ρ. 9. 83. λευκίτττων Μυκηναίων 

προφᾶται ἐγ. 302. 

ΔΛευκοθέα] ἐ)ε ευἱιίς ροδ τες, ορίτῃ. οἱ [πο, 

ἀδυρπίοτ οὐ Καάπιοβ, ῆο Ὀσοαπὶα ἃ 

568 βοάάςβ5. ᾿Ινὼ δὲ Λευκοθέα ποντιᾶν 

ὁμοθάλαμε Νηρηίδων Ῥ. 11. 3. ἸΛευκοθ[ἑα 

(ϑυρρ. Κοῦοὶ]) Θρ. ὅς. 7. 

λευκόπωλος] οὐδ τολιέ!ο κονϑες 
πώλων Τυνδαριδᾶν Ρ. 1. 00. 

λευκός] ὡλέ(δ λευκῷ σὺν γάλακτι Ν. 8. 

17. στάλαν θέμεν Παρίον λίθου λευκοτέραν 

Ν, 4. 81. Μοϊσά τοι κολλᾷ χρυσόν, ἕν τε 

λευκὸν ἐλέφανθ᾽ ἁμᾶ Ν. 7. 78. ἀπὸ μὲν 
λευκὸν γάλα --- ὥθεον ἔτ. 106. 8. πιοῖ,, 

“Πελίαν ἄθεμιν λευκαῖς πιθήσαντα φρα- 
σίν᾽" (Ξκἰσρῃ. ἀυν.: ε΄. Ηδσβνοῃ., λευκῶν 

πραπίδων" κακῶν φρενῶν) Ῥ. 4. 109. οἱ. 
διάλευκος. 

λευκόω)] »παλε ὠλῖ!ε ἔνθα λευκωθεὶς κάρα 
μύρτοις ὅδ᾽ ἀνὴρ διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο 

ἐγοωπεά υἱῷ λα πιγνες 1. 4. 09. 

λευκώλενος, -ον] λέ! αγι»Νεὰ λευκωλένῳ --- 

Θυώνᾳ Ρ. 8. 98. λευκωλένον ᾿Αρμονίας (τ. 
29. 6. λευκωλένῳ --- Ἥρᾳ Πα. 6. 81. 

λευκο- 



λευρός 

λευρός] «»ιοοίῇ 
ξίφος Ν. 1. 57. 

λεύσσω) ἰοοκ εῥοηπ “σθένος ἀελίον χρύ- 

σεον λεύσσομεν᾽᾽" Ρ. 4. 145. λεύσσει δί 

Δ. 4". 8. 
[λεύω, ρείν γ᾽ τὸ μὲν ἔλευσεν (ν. 

Το 6] δὰ 1ος.: ογῖ. δοσ. Ὀογ., ἐλεύθω, ν. 

ἔρχομαι) Δ. 4. 89.} 

λέχος] (-εἰ, -εἴ, -ος; -εα, -ἑων, -ἐσιν.) ὁεὰ 
ποι)κίλων ἐ)κ λεχέω[ν (ϑὰρ»Ρ. Ποῦς) {τ. 

109. 86. 48 θυ ρῃαηλϑπὶ (οΥΓ Βοχθδὶ ἰηΐοτ- 
οουτϑο, ἤλυθεν ἐς λέχος Ἱμερτὸν Θυώνᾳ 

Ρ, 8. 99. “εὑρήσει γυναικῶν ἐν λέχεσιν 
γένος᾽᾽ Ρ. 4. δ1. Ναὶς εὐφρανθεῖσα Πηνειοῦ 

λέχει Κρέοισ᾽ ἔτικτεν Ρ. 9. 16. “ἐκ λεχέων 

κεῖραι μελιαδέα ποίαν Ρ, 9. 87. ἢ ἑτέρῳ 

λέχεϊ δαμαζομέναν ἔννυχοι πάραγον κοῖται; 

Ε. 11. 34. λυγρόν τ᾽ ἔρανον Πολυδέκτᾳ 

θῆκε ματρός τ᾽ ἔμπεδον δουλοσύναν τά τ’ 

ἀναγκαῖον λέχος ἱ. 6. ςοπουθίπερο Ρ, 12. 
15, εἴ., αν λέχεά τ' ἀναγκαῖα δολί (οὗ 
Ῥάᾶπδα ἀπὰ Ῥοϊνάεκίς8) Δ. 4. 16. “βρο- 
τέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν εἰσιδέτω 

θανόντ᾽ ἐν πολέμῳ (γάμων. Σ.} 1. 8. 86. 

λεχέων ἐπ’ ἀμβρότων Πα. 6. 140. οἵ 
οἰ! ἀρεά, γυναῖκας, ὅσαι τύχον ᾿Αλκμήνας 
ἀρήγοισαι λέχει Ν. 1. 49. οἱ. ἄπεπλος ἐκ 

λεχέων νεοτόκωνί --- Ἰνόρονσε (5ς. ᾿Αλκ- 
μήνα) Πα. 20. 14. (λέχος) (ϑ0ρρΡ. 5πε1}} 6 

Σ, λέχος ἐπὶ τὴν λοχείαν) Πα. 7Β. 38. 
τῃεῖ., λέχει πέλας ἀμβροσίῳ Μελίας (τῷ 

᾿Ισμηνίῳ λέγει Σ.) Πα. 9. 85. ἐκ λεχέων 
ἀνάγει φάμαν παλαιὰν εὐκλέων ἔργων 

ἐ, 6. ἡγοτι ἰξ8 Ὀ6ἃ οὗ 5] πιρ ον ἴ. 4. 22, 

λέων] (λέων, -οντος, -οντι; -οντες, -όντων, 

-ὀντεσσιν.) δέον: τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ 

αἴϑων ἀλώπηξ οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες 
διαλλάξαιντο ἦθος Ο. 11. 20. κεῖνόν γε καὶ 
βαρύκομποι λέοντες περὶ δείματι φύγον 

Ρ, ὅ. δ8. κίχε νιν (ΞΞ- Κυράναν) λέοντί -- 

ὀβρίμῳ μούναν παλαίοισαν Ῥ. 9. 80. 

μάχᾳ λεόντεσσιν ἀγροτέροις ἔπρασσεν 
φόνον (Ξε. Ἡρακλέης) Ν. 8. 46. θρασυμα- 

χάνων τε λεόντων ὄνυχας ὀξυτάτους Ν. 4. 

θ2. τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν 
θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ 1. 4. 46. “Αρτε- 

μις --- ζεύξαισ’ ἐν ὀργαῖς Βακχίαις φῦλον 

ἔπαξε διὰ φρενῶν λευρὸν 

808 λίβἄνωτός 

λεόντων Δ. 2. 21. ἔνθα ποῖμναι κτιλεύονται 
κάπρων λεόντων τε ἐγ. 238. Ἰἰαχεῖ βαρυ- 

φθεγκτᾶν ἀγέλαι λεόντων ἔτ. 289. επρ., 

«ἢς Ἰίοπ οὗ Νεπιςᾶ, 5]αἰπ ὃν Ἡσγδκίςβ: τὸν 

μὲν ἐν ῥινῷ λέοντος στάντα --- ᾿Αμφιτρνω- 

νιάδαν 1. 0. 87, οὗ, νν, 484. ἀπὰ 50 845 

ῬΟΠρΡΉγαβῖβ ἰη ἀσβογ δ ρ Ναπιοα, ὅσσα τ᾽ 

ἐν Δελφοῖσιν ἀριστεύσατε ἠδὲ χόρτοις ἐν 
λέοντος Ο. 18. 44. βοτάνα τέ νίν ποθ᾽ ἀἁ 
λέοντος νικάσαντ᾽ ἤρεφε Ν, 6. 43. κοίλᾳ 

λέοντος ἐν βαθυστέρνου νάπᾳ 1. 8. 11. 
ταςῖ., ὄπισθεν δὲ κεῖμαι θρασειᾶν ἀλωπέ- 

κων ξανθὸς λέων Ρίπᾶατ 5ροαῖκβ} ἕἔγ, 287. 
λήγω)] δον Ίο ὧν ἐμὰ δείπνου δὲ λήγον- 

τος γλυκὺ τρωγάλιον ἔτ. 124ς. λήξαντος 

οὔρου λανὶπρ εἰαοκεμεὰ Ὁ. 4. 292. 

Δήδα] υἱδβ͵ οἱ Ὑγπάδγοοβ, ταοῖμοῦ οἱ 
Ἑαϑβίογ, Ῥοϊγάθυϊκεβ, Ἡεΐςῃ. σὺν βα- 

θυζώνοιο διδύμοις παισὶ Λήδας Ο. 8. 88. 

υἱοὶ τρεῖς --- ᾿Αλκμήνας θ᾽ ἑλικογλεφάρου 

Λήδας τε Ρ. 4. 172. αὐτίκα γὰρ ἦλθε 
Λήδας παῖς διώκων Ἑαβέίογν Ν', 10. 66. 

λῆμα] (λῆμα, -ατος, -α.) οἷῇ, ῥεγῥοσεζωίηεες 

ἔσχε τοι ταύταν μεγάλαν ἀνάταν καλλιπέ- 

πλου λῆμα Κορωνίδος ωὐϊῥείηεες Ῥ. 8. 88. 
“φυᾷ τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει ἐκ πατέρων 

παισὶ λῆμα’ Ῥ. 8, 45. εἶδε γὰρ ἐκνόμιον 

λῆμα τε καὶ δύναμιν υἱοῦ Ν. 1. δ7. τίν γε 
μέν, εὐθρόνου Κλεοῦς ἐθελοίσας, ἀεθλοφό- 

ρου λήματος ἕνεκεν --- δέδορκεν φάος 
Ν. ὃ. 88. 

λίαν] ουσγρμολ μὴ κάμνε λίαν δαπάναις 
Ῥ. 1. 90. [λίαν (ςοἀά. ςοπῖτα πιςῖγ.: μὰν 

οοηὶ. αιυν.) Ν. 11. 38.1 “λίαν μοι [δέο]ς 

ἔμπεδον εἴη κεν'᾿ Πα. 4. 4δ. ο(. Ρ. Οχγ., 
841, τ. 162. 1. 

λίβᾶνος] (ἡ) ,γαπάϊμοθΉ ς6:έγεδ. νεάνι- 

δες --- αἴ τε τᾶς χλωρᾶς λιβάνου ξανθὰ 
δάκρη θυμιᾶτε ἐγ. 1.2. 8. φοινικορόδοις δ᾽ 

ἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν καὶ 
λιβάνῳ σκιαράνξ καὶ (λιβάνων σκιαρᾶν 

{Ὁ} σοηΐ. 85π86|1: λιβάνῳ σκιαρᾷ Βοδοκῇ: 
λιβάνῳ σκιαρὸν ὕὑπὺ8 ςοά, ΡΙυϊατοῆὶ, 

Βεσρκ) Θρ. 7. 4. 

λιβἄνωτός) ,γαηπλίμοεηϑε κατὰ χρυσό- 

κερὼ λιβανωτοῦ ("ς. εὔχεσθαι: ςΐ. Σ, 

Ατιϑεά,, 2. 911, ὁ Πίνδαρος διασύρων 



Λῖβόα 

τινὰ ὡς ἄγαν τρυφῶντα τοῦτο εἶπεν, 
ἐντεῦθεν δεικνὺς αὐτὸν ὅτι καὶ ἐν ταῖς πρὸς 

τοὺς θεοὺς εὐχαῖς βλακείᾳ ἐχρῆτο) ἐτ. 
820. 

Δίβδα] ἀαυγίίος οὗ Εραριοβ (Ρ. 4. 14). 
θαλάμῳ δὲ μίγεν ἐν πολυχρύσῳ Λιβύας 
Ρ. 9. 09. ἀπὰ 50 ἰδο ἰαπὰ οἱ 1ΐῦγα, 

οἰκιστῆρα Βάττον καρποφόρον Λιβύας 

Ρ. 4. θ. “Λιβύας εὐρνυχόρον᾽᾽ Ῥ. 4. 42. 

Λιβύας πεδίον Ρ. 4. 359. ἦλθες ἤδη Λιβύας 

πεδίον Ῥ. ὅ. δ. “᾿εὐρυλείμων πότνια --- 
Λιβύα᾽ Ρ. 9. δὅ. ἦλθ᾽ ἀνὴρ τὰν πυροφόρον 

Λιβύαν 1. 4. δ4. 

Λίβυς) ἰδγαη οὕτω δ᾽ ἐδίδου Λίβυς 
ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον ἄνδρα Απέαϊοϑ 
Ρ. 9. 1172. 

Λίβυσσα] 1. )ἀ]., ξίδγαη οἷοι Λιβύσσας 
ἀμφὶ γυναικὸς ἔβαν Ἴρασα πρὸς πόλιν 

τη6 ἀδυρμίεγ οἱ Αὐΐϊδίοβ Ρ. 9. 105. 

λϊγῦρός)] οἦνι!!, οἰδαν-οοιἀϊηρ δόξαν 

ἔχω τιν᾽ ἐπὶ γλώσσᾳ λιγνρᾶς ἀκόνας 
(ἀκόνας λιγυρᾶς σοὐά., Π: ἔγαηβρ. ΒοτρΚ) 
Ο. 6. 82. 

λῖγύς)] τἠν, οἰδαν- οι 6 ἔγειρ᾽ 

ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν Ο. 8. 41. λίγεια μὲν 
Μοῖσ’ ἀφαί (λίγ Π.) Πα. 14. 82. 

λ᾽γυσφάρᾶγος, -ον] ε᾿νἐ]]-οανμάΐηρ λιγυσ- 
φαράγων --- φορμίγγων ἔτ. 1408. 60 (84). 

λίθινος) οἵ Ξίονιδ, ξίοην οὐχ ἕτερον λι- 
θίνα ψᾶφος ἔχει λόγον ἱ. 6. ἃ βἴοῃε ἰπ- 

βοτρεοη Ο. 7. 86. ἄτερ δ᾽ εὐνᾶς ὁμόδαμον 

κτισσάσθαν λίθινον γόνον ἱ. 6. ἃ ῬοορΙ]ς 
ϑρευπᾷ ἴγοπι βἴοποθ Ὁ. 9ϑ. 468. ποικίλον 

κάρα δρακόντων φόβαισιν ἤλνθε νασιώ- 
ταῖς λίθινον θάνατον φέρων ὈΥ τυττΐπε 

τπαπὶ ἱπίο βίοης Ῥὶ 10. 48. βαϑυμῆτα 
Χίρων τράφε λιθίνῳ ᾿Ιάσον᾽ ἔνδον τέγει 
ἱ. 6. ἃ ςᾶνε Ν. 8. 88. λιθίνοις ---- δίσκοις 

(ν. δίσκος) 1. 1. 258. φά[τναις] ἐν λιθίναις 

βαλί ἔτ. 169. 21. 
λίθος] (οὐ, -ῳ, -ον; των.) «ἰοηδ ὕπερ 

κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ (5:- Ταντάλῳ) 
λίθον Ο. 1. δ7. μὴ βαλέτω με λίθῳ τραχεῖ 

φθόνος Ο. 8. δδ. νεόκτιστον λίθων βωμοῖο 
θέναρ (Ττῖς.: λίθινον οοἀάὰ.: οὗ ἃ 5ἴοπο 

ΔΙῖ8τγ) Ῥ. 4. 206. εἰ δέ τοι μάτρῳ μ᾽ ἔτι 

Καλλικλεῖ κελεύεις στάλαν θέμεν Παρίον 
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λίθου λευκοτέραν πιατῦϊθ Ν. 4. 81. 
ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κοφαλᾶς γε Ταντάλον 

λίθον παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεός (τὸν 

Ταντάλον οοπὶ. Ηεϊπιδοοῖ) 1. 8. 10. 

τηεῖ., σεῦ δὲ πάτρᾳ Χαριάδαις τ᾽ ἐλαφρὸν 

ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον ἕκατι ποδῶν 

εὐωνύμων δὶς δὴ δυοῖν (τὸν ὕμνον. Σ.) 

Ν, 8. 47. 

Λικύμνιος} 8οη οἱ Εἰεκίτγοη δπὰ Μίάδα, 

βἰαίπ ὉΥ ΤΙοροίοπμοβ. "᾿Αλκμήνας κα- 
σίγνητον νόθον σκάπτῳ θενὼν σκληρᾶς 

ἐλαίας ἔκτανεν Τίρυνϑι Λικύμνιον ἐλθόντ᾽ 

ἐκ θαλάμων Μιδέας Ο. 7. 29. στάδιον μὲν 

ἀρίστευσεν --- παῖς ὁ Λικυμνίου Οἰωνός. 

ἶκεν δὲ Μιδέαθεν Ο. 10. 66. 
λίμνα] ἰαλα “Τρττωνίδος ἐν προχοαῖς 

λίμνας" Ρ. 4, 21. ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ 
τεόν, ποταμόν τε ἴϑώανον, ἐγχωρίαν τε 

λίμναν ἴῃς Ιαῖκα οἱ Ιζαπιατίπδ, 5ἰϊπαιθα 

ἴο ἴδε πογίϊι οὗ ἐς οἱἷγ αἱ {86 πιουῖῃ οὗ 

ἴι86. τἶἦνες Ηἰρρατὶβ Ο. 8. 11. παρὰ] 

Βιστονίδι λίμνᾳ τ. 169. 11. 

λῖμός] Ξππιὶϊπε γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων 
λιμὸν αἰανῆ τέταται 1. 1. 49. Πανελλάδος, 

ἂν τε Δελφῶν ἔθνος εὔξατο λιμοῦ θ{ Πα. 
6. 64. 

Λίνδος] σταπάβοη οὐ Ηεϊϊος δπὰ Βθοάοβ, 
ΘΡροπυπίουβ δότο οἱ 186 δποάϊδῃ οἰΐγ. 

τέκεν (Βς. 'Ρόδος) ἑπτὰ --- παῖδας, ὧν εἷς 

μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε ᾿Ιἰάλυσον 

ἔτεκεν Λίνδον τ’ Ο. 7. 74. 

Δΐνος] 8 Ἰοροπάδσυ βίπροσ, ὃ δὸπ οὐ 8 

Μαβ86. ἁ μὲν ἀχέταν Λίνον αἵλινον 

ὕμνει Θρ. 8. 6. 
λιπᾶράμπυξ) οὐδὴ δνίρη! λεαάδαηά Μνα- 

μοσύνας ἕκατι λιπαράμπῦκος Ν. 7. 16. 

λιπαρ)άμπυ[κε)ς Ἰστάμεναι χορὸν [ταχὐ]- 
ποδα παρθένοι (βΒὰρ». 5πῈ}}} Πα. 2. 99. 

λίπᾶροπ'λόκᾶμος, -ον] δὲ δλίνιἐηρ ἰγϑ5ϑας 
λιπαροπλοκάμονυ ---- Λατοῦς. ἔτ. 88. 1. 

λιίπᾶρός) (-όν; -ἄς, -ᾷ, -ἄν, -ἄν, «αἷς, «αἱ; 

τῷ) ὀνέρλι, γαδέαηί ἐνέποι κεν Καλλιμάχῳ 

λιπαρὸν κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ Ο. 8. 82. 

ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις ἦβᾳ λιπα- 
ρῷ τε γήραι Ν. 7. 99. Οὐλύμπον λιπαρὰν 

καθ᾽ ὁδὸν ἔτ. 80. 4. οὗ οἰτίεβ, λιπαρὰ 

Μαραθὼν Ο. 18. 110. ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι 



λιπαρότροφος 

βασίλειαι Χάριτες ᾿Ερχομενοῦ Ο. 14. 8. 
τᾶν λιπαρᾶν ἀπὸ Θηβᾶν Ρ. 2. 8. “ἐν δὲ 
Νάξῳ --- λιπαρᾷ ῬΡ. 4. 88. λιπαρᾶν 
εὐωνύμων ἀπ’ ᾿Αθανᾶν Ν. 4. 18 ταῖς 

λιπαραῖς ἐν ᾿Αθάναις 1. 3. 20. ὦ ταὶ 

λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι --- 

᾿Αθᾶναι ἐσ, 70. τὰν λιπαρὰν μὲν Αἴγυτττον 
ἀγχίκρημνον (τ. 82. λιπαρᾶν τε Θηβᾶν 
μέγαν σκόπελον ἔτ. 190, καὶ λιτπαρῷ Σμυ- 
ρναίων ἄστει ἔτ. 304. 

λιπαρότροφος) νἱίολῖν μά λιπαροτρό- 
φῶν θυσί --- μήλων Πα. 12. 6. 

λϊπότεκ' νος] ὐδποιι οὐ άγεν ἀλλ᾽ ᾧτι- 
νι μὴ λιπότεκνος σφαλῇ πάμπαν οἶκος ρτ. 

Παρθ. Σ. 16. 
λίσσομαι] ἐπίγεια! λίσσομαι, παῖ Ζηνὸς 

᾿Ελευθερίου Ο. 12. 1. λίσσομαι νεῦσον, 
Κρονίων Ρ, 1. 71. ὦ πότνια Μοῖσα, μᾶτερ 
ἁμετέρα, λίσσομαι Ν΄. 8. 1. ο. δος. ἃ ἱπί., 

δεσπόταν λίσσοντο ναῶν συνδρόμων 

κινηθμὸν ἀμαιμάκετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν 
Ῥ. 4. 207. “νῦν σε νῦν εὐχαῖς ὑπὸ θεσπε- 

σίαις λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ ’'Εριβοίας 
ἀνδρὶ τῷδε --- τελέσαι" 1. 6. 4δ. πρὸς 

᾿Ολυμπίου Διός σε, χρυσέα κλυτόμαντι 

Πυθοῖ, λίσσομαι Χαρίτεσσίν τε καὶ σὺν 
’᾿Αφροδίτᾳ --- με δέξαι Πα. δ. 8. 

λῖτά] εηϊνοαίν (Ὀυξ οἵ, Ομδηϊίγαίηα, Β. ῬᾺ., 

1968, 164.) Ζηνὸς ἦτορ λιταῖς ἔπεισε (5ο. 

Θέτις) Ο. 9, 80. ἄνεται δὲ πρὸς χάριν 

εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς Ο. 8. 8. 

λιτἄνεϑω)] ἐνίγεας πολλὰ γάρ μιν παντὶ 
θυμῷ παρφαμένα λιτάνευεν 8ς. ᾿Ιππολύτα, 

διἰιοπιρηρ ἴο βεάυοθ Ῥεΐδυϑ Ν᾽. ὅ, 82, 

πολλά νιν πολλοὶ λιτάνευον ἰδεῖν Ν. 8. 8. 

λιτανεύω, ἐἑκαβόλε, Μοισαίαις ἀνατι- 

θεὶς τέχναισι χρηστήριον( Πα. 9. 88. 
λῖτός] α. “ῤῥίἑοαίονν, οὗἨὨ Ἐιρ»ῆοαδοη λι- 

ταῖς θυσίαις Ο. 6. 78. λιτάς τ’ ἐπαοιδὰς 

Ῥ, 4. 211. "». φρῥἠοαίεὰ ᾿Αὡὼς 

λιτά (τὴν εὐκταίαν καὶ --- πολύλιστον 
Ἔχρὶ. Ἐσυϑέδιϊ.) ἔτ. 31. 

λόγϊος} οὐνοριίεῖον, ῥοεέ ὀπιθόμβροτον 
αὔχημα δόξας οἷον ἀποιχομένων ἀνδρῶν 
δίαιταν μανύει καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς Ρ. 1. 

94. (ἀοιδοὶ καὶ λόγιοι (εοἀά., Π: ἀοιδαὶ 
καὶ λόγοι Ῥαυν.) Ν. 6. 30.] πλατεῖαι 

Βίδιίεσ, Ῥιράασ. ασίοου 
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πάντοθεν λογίοισιν ἐντὶ πρόσοδοι νᾶσον 
εὐκλέα τάνδε κοσμεῖν Ν. 0. 46. λογίων 
Δ. 4ς. 6. 

λόγος (ς, τῷ, -ον; -οἱ, -ων, -οισι.) 
Δ. γεάξον τὸ καὶ νῦν φέρει λόγον 
(ἔχει λόγον. Σ.} 1. 8. 61. 

Β. ιυογά, εἴο. 

1. 5... ἃ. δεζομηΐ, ξίονυ, γέρον ὑπὲρ 
τὸν ἀλαθῆ λόγον δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι 
ποικίλοις ἐξαπτατῶντι μῦθοι δεγονά ἐδὰ ἐγιδ 

υδγοίοη Ο. 1. 28. ἐθελήσω --- ξυνὸν 
ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον Ο. 7. 31. ἐν 

Μεγάροισίν τ᾽ οὐχ ἕτερον λιθίνα ψᾶφος 
ἔχει λόγον Ο. 7. 87. ἀπό μοι λόγον τοῦ- 

τον, στόμα, ῥῖψον Ο. 9. 85. αἰεὶ δὲ τοι- 
αὐταν --- ἶἷσαν ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν 

διακρίνειν ἔτυμον λόγον ἀνθρώπων Ρ. 1. 
08. σὲ ποτὶ πάντα λόγον ἐπταινεῖν Ρ. 2. θ6. 
πάντα λόγον θέμενος σπουδαῖον “-- 

συγγενέσιν παρεκοινᾶθ᾽ Ῥ. 4. 132. πά- 
σαισι γὰρ πολίεσι λόγος ὁμιλεῖ ’Ερεχθέος 
ἀστῶν (ν. 1. ὁ λόγος) Ρ. 7. 9. ἀρχαῖον 
ὀτρύνων λόγον, ὡς Ν. 1. 84. ἕπεται δὲ 

λόγῳ δίκας ἄωτος᾽ ἐσλὸν αἰνεῖν ανάς 
Ὁ. αἶγα κ᾽ αὐοογάθ 7541ω6 16 ῥίμες εἰγίεία 

Ῥυφοῖ. Ν. 8. 39. ἀπειρομάχας ἐών κε 
φανείη, λόγον ὁ μὴ συνιείς Ν. 4. 81. 

ἄπορα γὰρ λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν 

ἅπαντά μοι διελθεῖν Ν. 4. 71. οἷον αἰνέων 

κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι, ῥήματα 
πλέκων, ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν 

ἐπ “πὰ οι ηρ Ν. 4. 94, ψευστὰν δὲ 
ποιητὸν συνέπαξε λόγον, ὡς ἦρα Ν. ὅ. 29. 

κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ 
ναυσικλυτὸς Αἴγινα 1. 9.1. μὴ πρὸς ἅπαν- 
τας ἀναρρῆξαι τὸν ἀχρεῖον λόγον ἔτ. 180.1. 

8πὰ 580, ἃ γτερογὶ αὔουϊ οῃςβεῖέ, εἴ τις εὖ 
πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ 1. δ. 13. 
Ὁ. τι- εὐλογία, ῥγαΐξα οἴ. Β. 2. Ὁ, ἱπέγα. 
ὁπᾷ τε κοινὸν λόγον φίλαν τείσομεν ἐς 

χάριν (τὸν ὕμνον Σ.) Ο. 10. 11. ἐγκωμίων 
γὰρ ἄωτος ὕμνων ἐπ᾽ ἄλλοτ’ ἄλλον ὦτε 

μέλισσα θύνει λόγον Ῥ. 10. 84. ὃς τάνδε 

νᾶσον εὐκλέι προσέθηκε λόγῳ Ν. 8. 68. ἐγὼ 

δὲ πλέον᾽ ἔλπομαι λόγον ᾿Οδυσσέος ἢ πά- 

θαν διὰ τὸν ἀδνεπῆ γενέσθ᾽ Ὅμηρον Ν. 7. 

21. τιμὰ δὲ γίνεται ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λό- 

0 
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γον τεθνακότων Ν. 7. 32. καὶ γὰρ ἡρώων 

ἀγαθοὶ πολεμισταὶ λόγον ἐκέρδαναν (τὸν 
ἐγκωμιαστικὸν λόγον. Σ.) 1. δ. 27. ς. 
μηεγαηος, ς(αἰενιδη!, βυεοορὶ ἕπεται δὲ ᾿ 

λόγος εὐθρόνοις Κάδμοιο κούραις Ο. 2. 22. 
αὐδάσομαι ἐνόρκιον λόγον ἀλαθεῖ νόῳ 
τεκεῖν μή τιν᾽ Ο. 2. 92. οὐ ψεύδει τέγξω 
λόγον᾽ διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος Ο. 4. 

18. ὁ δὲ λόγος ταύταις ἐπὶ συντυχίαις 
δόξαν φέρει Ρ. 1. 8ὅ. τό γ᾽ ἐν ξυνῷ πεπο- 
ναμένον εὖ μὴ λόγον βλάπτων ἁλίοιο 

γέροντος κρυπτέτω Ρ. 9. 94. [ο΄. λόγῳ, 
Β. 1. 8, βϑυρτα, Ν. 8. 29.) ἔστι δέ τις λόγος 

ἀνθρώπων, τετελεσμένον ἐσλὸν μὴ χαμαὶ 

σιγᾷ καλύψαι Ν. 9. 6. καὶ γυναιξὶν καλλι- 
κόμοισιν ἀριστεύει πάλαι (55. ΓΑργος). 

Ζεὺς ἐπ᾿ ᾿Αλκμήναν Δανάαν τε μολὼν 

τοῦτον κατέφανε λόγον Ν. 10. 11. λόγον 

ἄνακτος Εὐξαντίου ἐπαίνεσα Πα. 4. 88. 

ἅ. ῥγοβῆξον παραπειρῶνται Διὸς ἀργι- 

κεραύνον, εἴ τιν᾽ ἔχει λόγον ἀνθρώπων 

πέρι Ο. 8. 4. σὲ δ᾽ ἐν τούτῳ λόγῳ χρησμὸς 
ὥρθωσεν Ῥ. 4. 59. λόγον φέρεις, τὸν 
ὄνπερ ποτ᾽ ᾿Οικλέος παῖς --- αἰνίξατο Ρ. 8. 

88. ἄγγελλε δὲ φοινικόπεζα λόγον παρθέ- 

νος εὐμενὴς 'Εκάτα τὸν ἐθέλοντα γενέσθαι 

Πα. 2. 71. ἐς. εοπυενϑῦ, Φῤῥεακίηρ δᾶ- 

μον Ὑπερβορέων πείσαις --- λόγῳ Ο. 8. 16. 

κέντρον δὲ μάχας ὁ κρατιστεύων λόγος 

τ, 180. 8. κυριωτεροί (εἰς σοφίας λόγον) 
(βυρ». 516}} εκ Απιβεῖάθ: ἂς γέραγάς δα 

“Π!ογατοθ οἵ ιυϊδάο») τ. 200. 7. κΑ5 ορροβεὰ 

ἴο τπουρδε, ἄνδρες θήν τινες ἀκκιζόμενοι νε- 

κρὸν ἵππον στυγέοισι λόγῳ κείμενον ἐν φάει, 
κρυφᾷ δὲ σκολιαῖς γένυσσιν ἀνδέροντι 

4. 208. 2. ζ. φςοπίεηος δικάζει τις, 

ἐχθρᾷ λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ Ο. 2. θ0. 

8δ- φιεοοίΐον “καὶ γάρ σε --- ἔτραπε 
μείλιχος ὀργὰ παρφάμεν τοῦτον λόγον᾽᾽ 

Ῥ. 9. 43. ἢ. ἔταρ. Ἰλόγον τερπνῶν 
ἐπέων( Πα. 14. 84. 

2. Ρ]!., 4. ιὐογὰς γνῶναί τ᾽ ἔπειτ᾽ 

ἀρχαῖον ὄνειδος ἀλαθέσιν λόγοις εἰ φεύγο- 

μεν Ο. 0. 90. τελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ 
ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι οΥ̓ ᾿ὲς γεφιεεεί Ο. 7. 

08. ἀγανοῖσι λόγοις ὧδ᾽ ἀμείφθη Ρ. 1. 101. 
εἰ δὲ λόγων συνέμεν κορυφάν, “Ἰέρων, 
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ὀρθὰν ἐπίστᾳ Ρ. 8. 80. “ἀλλὰ τούτων μὲν 

κεφάλαια λόγων ἴστε’ Ῥ. 4. 116. μειλι- 

χίοισι λόγοις Ῥ. 4. 128. μειλιχίοις τε 

λόγοις Ῥ. 4. 240. λόγοισι θνατῶν εὔδοξον 
ἅρματι νίκαν Κρισαίαις ἐνὶ πτυχαῖς ἀπαγ- 

γελεῖ Ῥ' 6. 16. τοῖο δ᾽ ὀργὰν κνίζον 

αἰπεινοὶ λόγοι Ν. δ. 82. ὄψον δὲ λόγοι 
φθονεροῖσιν Ν. 8. 21. καὶ τοιᾷδε κορυφᾷ 
σάμαινεν λόγων (λόγον Π5) Πα. 8Α. 14. 
[θανόντων δὲ καὶ λόγοι φίλοι προδόται 
(λόγοι υἱ ρίοκθεπια ἀεὶ]. Βογρκ) ἐγ. 160. 

Ρ. 680., τυογὰξ, διργεέςοίοης οὐὁἨ βναῖξδε ἐπί- 

κουρον εὑρὼν ὁδὸν λόγων Ο. 1. 110. 
οὗτοι χαμαιπετέων λόγων ἐφάψεαι Ο. 9. 

12. μελιγάρνυες ὕμνοι ὑστέρων ἀρχὰ λόγων 

τέλλεται Ο. 11. ὅ. ὃς ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν 
κάματον λόγων φερτάτων μναμήϊι᾽ Ῥ, ὅδ. 

48. παροιχομένων γὰρ ἀνέρων, ἀοιδαὶ καὶ 
λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ᾽ ἐκόμισαν (Ραυν: 
ἀοιδοὶ καὶ λόγιοι εοἀά., Π.) Ν. 6. 80. 

θρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖν φαενναῖς ἀρεταῖς 

ὁδὸν κυρίαν λόγων οἴκοθεν Ν. 7. δ]. 
ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλφεῖν λόγοις νίκαν 
Ν. 9. δ. ἐν λόγοις δ᾽ ἀστῶν ἀγαθοῖσιν 
ἐπαινεῖσθαι χρεών Ν. 11. 17. εἶα τειχίζω- 
μεν ἤδη ποικίλον κόσμον αὐδάεντα λόγων 

ἐς. 194. 8. 

λόγχα] τῤέαν πελεμιζόμενοι ὑπ᾽ ἀλε- 
ξιμβρότῳ λόγχᾳ ἱ. 6. δῤεαγονηαηολίῤ Ν. 8. 

80. χαλκέας λόγχας ἀκμᾷ Ν. 10. 60. 
ἀλλαλοφόνονυς ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφί- 
σιν αὐτοῖς τ. 103. 

λοιβά)] ἡδαϊίοηπ πολλὰ μὲν λοιβαῖσιν 

ἀγαζόμενοι πρώταν θεῶν, πολλὰ δὲ 
κνίσᾳ Ν. 11. 0. 

λοιγός] λανος ἐν πολέμῳ κείνα θεὸς 
ἕντυεν αὐτοῦ θυμὸν αἰχματὰν ἀμύνειν 
λοιγὸν ᾿Ενναλίον Ν. 9. 87. Ἰλοιγὸν 
ἀμύνων: ἐναντίῳ στρατῷ (λοιγὸν ἀμφι- 

βαλὼν ςοπί. Δ. ΝΥ. Μαΐτγ) 1. 7. 38. 
λοιδορέω] νγευΐε ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι 

θεοὺς ἐχθρὰ σοφία Ο. 9. 37. 

λοιπός) (-ός, -ᾧ, -ὀν, -οἷς; -ὀν ποπι., ἃςο.) 
“Μάέμνε, γεί ἰο δε. λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον 

Ο. 1. 97. ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν 

κόμισον λοιπῷ γένει Ο. 3. 10. θεὸς εὔφρων 

εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς Ο. 4. 183. “ἀλλ᾽ ἐμὲ 
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χρὴ καὶ σὲ --- ὑφαίνειν λοιπὸν ὄλβον" ((. ς. 

ὄλβον εἰς τὸ λοιπόν) Ῥ. 4. 14]. ὁ δὲ 
λοιπὸς εὔφρων ποτὶ χρόνος ἕρποι Ν. 7. 67. 
ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἦροες ἁγνοὶ πρὸς 
ἀνθρώπων καλέονται ἔτ. 188. 8. Ῥτο 
8009., “Ὅμηρος --- αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις 

ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν θεσπεσίων 

ἐπέων λοιποῖς ἀθύρειν (τοῖς μετὰ ταῦτα. 

Σ.}1. 4. 839. π. 8. Ῥσὸ δᾶν., ἐπ, ἴον ἐδ γε, 

ὁ δὲ λόγος --- δόξαν φέρει λοιπὸν ἔσσεσθαι 

στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτάν Ρ. 1. 87. 
τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν λοιπὸν 
αἰεὶ τέλλετο Ῥ. 4. 256. ο. ἀτί,, τὸ νῦν τε --- 
καὶ τὸ λοιπὸν Ρ. ὅ. 118. ἐχρῆν δέ τιν’ 

ἔνδον ἄλσει παλαιτάτῳ Αἰακιδᾶν κρεόντων 
τὸ λοιπὸν ἔμμεναι Ν. 1. 48. 

λοίσθιος] π. 8. ῥτο δάν., ἰαΞὲ οἵ αἱ!, βηπαϊν 
εἴ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται λοίσθιον 

(Ξς. δρῦς) Ρ. 4. 266. 

Λόκρίς)] 1. δά)., ΖΣολνίαηπ 

Λοκρὶς παρθένος Ῥ. 2. 19. 
ΔΛοκρός] α. κίπε οὗ Ορουβ, ποτηΐπαὶ ἐαίμος 

οὐ Ορουβ δηὰ πυβραπὰ οἱ Ῥσοίζομεποίβ. 

ἕνεικεν Λοκ᾽ρῷ (8.. ᾿Απόλλων Πρωτο- 

γένειαν,͵ Ο. 9. θύ. Ῥ. ρΡῖὸ 50858., 

ΖΤολνίαηπ, α. οὐ Ορουπέϊδηῃ 1, οἸκτ8. 

κλυτὰν Λοκ' ρῶν --- ματέρ᾽ ἀγλαόδενδρον 
{ες εἰν οἱ Ορουβ Ο. 9. 20. β. οἵ 

ΖερὨγτίδη 1 οΚτίϑβ. νέμει γὰρ ᾿Ατρέκεια 

πόλιν Λοκ'ρῶν Ζεφυρίων, μέλει τέ σφισι 

Καλλιόπα καὶ χάλκεος Ἄρης Ο. 10. 18. 
κλυτὸν ἔθνος Λὄκρῶν ἀμφέπεσον Ο. 10. 98. 

Ζεφυρίων Λδὄκρῶν γενεὰν ἀλέγων Ο. 11. 18. 
τῶ[ν.. ΛοἸκρῶν τις, οἵ τ᾽’ ἀργίλοφον 

πὰρ Ζεφυρίου κολώναν νί (οἴ. Σ, Ο. 10. 
17κ, Λοκριστὶ γάρ τις ἁρμονία ἐστίν, ἣν 

ἀσκῆσαί φασι Ζενόκριτον τὸν Λοκρόν) 
ἄγ. 1400. 4. 

Δοξίας)] [16 οἱ Αροϊο. ναοῦ βασιλεὺς 
Λοξίας Ῥ. 8. 28. θησανρόν, ὃν περίαλλ᾽ 
ἐτίμασε Λοξίας Ῥ. 11. δ. ἄμμι δ᾽ ὦ χρυσέᾳ 

κόμᾳ θάλλων, πόρε, Λοξία, τεαῖσιν ἀμίλ- 

λαισιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον 1. 7. 
49. μοι -- ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντ᾽ 
εὐρὺν ἐν θεῶν ξενίᾳ (Λοξία 6-Η.) Πα. 6. 

θ0. ὁ [Λοξ)ας πρόφρων ἀθανάταν χάριν 

Θήβαις ἐπιμείξων Παρθ. 2. 3. 

Ζεφυρία --- 
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λουτρόν] δαίβ ᾿Εργότελες, θερμὰ Νυμ- 
φᾶν λοντρὰ βαστάζεις ἑὰς μοὶ βρτγίηρ5 οἱ 

Ηϊπιογα Ο. 12. 19. 

λόφος) λὴ! τὰς ἈΠ[ῚὋΠ οἱ Κτοποβ δἷ 
ΟἸγταρία, Ζεῦ, Κρόνιον τε ναίων λόφον 
Ω. δ. 17. πὰρ Κρόνον λόφῳ Ο. 8. 17. τις 

ΒΠ] οὐ Κιαῖβα θεῖον θεὶρῃηὶ, Κρισαῖον λόφον 

ἄμειψεν Ῥ. δ. 88. ἐπ 1] οὐ Νί8ϑοθ Ὁν Με- 

Εᾶτα, Νίσου τ’ ἐν λόφῳ Ρ. 9. 91. Νίσου 
τ᾽ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ Ν. ὅ. 46. 

λόχ'μα] {4λίολεε λόχμας ὑπὸ κνανέας 
τίκτε θεόφρονα κοῦρον Ο. 6. 40. λόχμαισι 
δὲ δοκεύσαις ὑπὸ Κλεωνᾶν δάμασε Ο. 10. 

80. κεῖτο γὰρ ἐν λόχμᾳ Ρ. 4. 244. 
λόχος] α»"δι5}λ τᾷ Δαιδάλου δὲ μαχαίρᾳ 

φύτευέ οἱ θάνατον ἐκ λόχον Πελίαο παῖς 

Ν, 4. θ0. 
λα] οἰυέξ σένα ἀρχοὶ δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἔσαν 

Ταλαοῦ παῖδες, βιασθέντες λύᾳ Ν. 9. 14. 

(Δνυαῖος)] ν. ἔτ. 248. 

ΔΛυγκεύς] 80ηὴ οἱ ΑΡΒάᾶγευβ, Ὀγοίμοσ οὗ 
1ᾶδ5, ῃυβθαηὰ οἱ Ηγρεττηπεβῖγα. πατρὶ 

δ᾽ ᾿Αδράστοιο Λνγκεῖ τε φρενῶν καρπὸν 

εὐθείᾳ συνάρμοξεν δίκᾳ Ν. 10. 12. ἀπὸ 
Ταυγέτου πεδαυγάζων ἴδεν Λυγκεὺς δρυὸς 
ἐν στελέχει ἡμένους Ν. 10. 61. (Πολνυδεύ- 

κης) ἤλασε Λυγκέος ἐν πλευραῖσι χαλκόν 
Ν. 10. 70. 

λῦγρός] ἀεαάΐν λυγρόν τ᾽ ἔρανον Πολυ- 
δέκτᾳ θῆκε ὑτ. Ρ. 12. 14. ἐν λυγρῷ νείκει 

Ν. 8. 26. 
Δύδιος] 1 γάϊαν ἔρχομαι Λυδίοις ἀπύων 

ἐν αὐλοῖς ἰπ τὰς Ιγάϊαπ τὰοάς Ο. ὅ. 19. 

[Λνδίῳ (εοἀά.: Λυδῷ οοηϊ. Ῥδμν.) 

Ο. 14. 17.] ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ᾽ 
αὐτίκα, φόρμιγξ, Λνδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ 
μέλος Ν. 4. 4δ. φέρων Λυδίαν μίτραν 

καναχηδὰ πεποικιλμέναν (ἀλληγορικῶς 
τὸν ποικίλον ὕμνον οὕτως φησίν, --- ὡς 
Λυδίῳ ἁρμονίᾳ γεγραμμένον. Σ.) Ν.. 8. 1δ. 
παρὰ Λύδιον ἅρμα πεζὸς οἰχνέων (οί. 

Ἑυβίαί., Οοπηπι. 11|., 816. 839, Λυδοὶ 
ἐπρώτευον κατὰ τὸ ἱππεύειν, ὅθεν καὶ 

παροιμία τὸ “παρὰ Λ. ἄ.᾽" ἐπὶ τῶν πολὺ 

ὀπίσω ἀπολειπομένων) ἔτ. 206. ἴαβὶ,, 

[Ρ]υϊ.}, ἀ6 πιυ8., 15 (1186), Πίνδαρος δὲ 

ἐν παιᾶσιν ἐπὶ τοῖς Νιόβης γάμοις φησὶ 

φ0" 
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Λύδιον ἁρμονίαν πρῶτον διδαχθῆναι 

Θοῖγ. τ. θ4, αυοὰ τἀ Πα. 18. β8ρεςίατα 
οοηϑυῖξ 58186]}]. 

Λῦδός] 1γάϊαι ἐν εὐάνορι Λυδοῦ Πέ- 
λοπος ἀποικίᾳ Ῥ. ντᾶβ βοὸη οἵ Ὑδητδίοβ, 

Ιήηρ οὐ Ιγάϊα Ο. }. 21. Λυδὸς ἥρως 

Πέλοψ Ο. 9. 9. Λυδῷ γὰρ ᾿Ασώπιχον ἐν 
τρόπῳ ἐν μελέταις τ᾽ ἀείδων ἔμολον 

λύω 

φθέγματι μαλθακῷ Ῥ. 8. 3). παντᾷ δὲ 

χοροὶ παρθένων λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ᾽ 

αὐλῶν δονέονται Ῥ. 10. 89. ἐγὼ δὲ κείνων 
τέ μιν ὀάροις λύρᾳ τε κοινάσομαι Ν. 8. 12. 

ἀλλ’ ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύραν Ν. 10. 

21. λύρα δέ σφι βρέμεται καὶ ἀοιδά Ν. 11. 
1. λύ)ραι τε καὶ ὑζμν (ϑυρρ. 1[.ο06]} (τ. 

218. 9. 

(Ραυν: Λυδίῳ ςοἀᾷ: ἱ. ο. τῆς Τγάϊδηῃ (Δυσίθεος)] ν. τ. 94ς. 
τους] 81γ}}6) Ὁ. 14. 17. ρῖοὸ β8υ08., ἐν λυσίμβροτος) ῥνείεαςίηβ πιπ' λυσίμβρο- 
δείπνοισι Λυδῶν ψαλμὸν ἀντίφθογγον 
ὑψηλᾶς ἀκούων πακτίδος (ϑοῃπεῖάετ: 

τον παρθενίᾳ κεῖ --- Ἰἀάκηράτων δαίδαλμα[ 

Πα. 8. 80. 

Λύδιον εοἀά.: 56. Τέρπανδρος) ἔτ. 196. ὃ. λῦπίἴπονος, -ον] ἀοίἐυενίηρ πῖδνν ἤγονι ἰοἱ! 

λυθίραμμος] α Ριηάατὶς οἷν πιοίορ!οα] ἱπίοτ- 

Ῥτείδίίοη οἱ τὰς τνογὰ ἀϊτγταρθ. λυ- 

θίραμμος (ἰ. ὁ. διθύραμβος: οἴ. Ετ. Μαᾶξ., 

καὶ Ζεὺς τικτομένου αὐτοῦ (3.. Διονύσου) 

ἐπεβόα᾽ λῦθι ῥάμμα) τ. 88. 

“λυσιπόνοις θεραπόντεσσιν' ἱ. ς. το- 

Ἰοαϑὶπρ ὑποὶσ πηϑίογῃ ἔγοῖη τοὶ! Ῥ. 4. 41. 

ὀλβίᾳ δ’ ἅπαντες αἷσᾳ λυσίπονον τελετάν 

(ὄλβιοι δ᾽ --- λυσιπόνων τελετᾶν οοηί. 
11.) ἔτ. 1318 δὰ Θρ. 7. 

Λύκαϊος) οἱ Μὲ. Γυγκαίοη ἰπ Ατγκαάΐα, λῦσις] 4. γοίσασδ “'πάτερ Κρονίων, τίς δὴ 
ΜΠοῖς ποῦς ἵν85 8ῃ αἰΐασ ἴο Ζουβ δηὰ 

βϑπιε8 ἰῃ πὶ δοπουτ. Ζηνὸς ἀμφὶ 

πανάγνριν Λυκαίου Ο. 9. 96. μαρτυρήσει 
Λυκαίου βωμὸς ἄναξ (βς. Διός) Ο. 13. 
108. Ρτο β008., Λύκαιον Μέ. Δ γλαίοπ, 

λύσις ἔσσεται πενθέων;" Ν. 10. 26θ. ΡΒ. 

γεϑίηρ ῥίαζε ο. Βετι. τὸ δὲ κύκλῳ πέ- 

δον ἔθηκε δόρπον λύσιν (καταγώγιον καὶ 

δειπνητήριον τῶν ξένων. Σ. 4 γεείηρ ῥίαοσε 
[ον εαἰηρ) Ο. 10. 47. 

χαλκὸν --- ὃν τε Κλείτωρ καὶ Τεγέα καὶ λῦὕτήριος) αἰοπίηρ [9 ο. ἕο. τὸ καλλί- 
᾿Αχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες καὶ Λύκαιον 

πὰρ Διὸς θῆκε δρόμῳ Ν. 10. 48. ἰεβί.,. Σ 

νικον λντήριον δαπανᾶν μέλος χαρίεν 
Ρ, δ. 106. 

Βεγῃ., εγε., Οοοταᾷ., 1. 17, Ῥαπα Ρίω-ὀ λύτ'ρον) νεφμίία! ς. βεῃ. τόθι λύτρον 

ἀδγὰ8 οχ Μοσουτγίο οἱ Ῥεηβίορᾶ ἱπ ἔγόοδοο 

τοῖς οὐϊζυτῃ δοτιἱῖ (Τἰπράπασο, 5ης]}: 

Δ Ροϊνδ Ῥτο Μετεινίο ςἀὰ. νταο) ἐσ. 100. 

Λύκία)] δΔγεῖα ἐκ Λυκίας δὲ Γλαῦκον 

συμφορᾶς οἰκτρᾶς γλυκὺ Τλαπολέμῳ ἵἷστα- 

ται --- πομπὰ καὶ κρίσις Ο. 7. 77. Κλεάν- 

δρῳ τις ἁλικίᾳ τε λύτρον εὔδοξον, ὦ νέοι, 
καμάτων --- ἀνεγειρέτω κῶμον 1. 8. 1. 

ἐλθόντα τρόμεον Δαναοί Ο. 18. 00. λύω] (λύοι: δος. (ξ)λοσεί(ν) ; λῦσον; λύσαις; 

Δύκιος] Σγείαπη Λύκιε καὶ Δάλοι᾽ ἀνάσ- 
σὼν Φοῖβε (εξ. Ηοτ,, Οἀ. 8. 4. 6], Ῥα- 

ἴδγουβ ΑΡΟ]1]0) Ῥ. 1. 389. Λύκιον Σαρπηδόν᾽ 

Ῥ. 8. 112. ἀλαλὰν Λυκίων τε προσμένοι 

καὶ Φρυγῶν Δαρδάνων τε (8ς. ᾿Αχιλλεύς) 
Ν. 8. 00. 

λύκος) ὧο ἈΑσππποοτὶ δ’ ἐχθρὸν --- λύκοιο 
δίκαν ὑποθεύσομαι Ῥ. Ζ. 84. 

λύρα] (λύρα, -ᾳ, -αν; -αι, -ἄν.) 'γγέ ἐγ- 
κωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγχανέμεν 

Ο. 2. 41. ἀδύλογοι δέ νιν λύραι μολπαί τε 

γινώσκοντι Ο. 6. 97. ἀδνεπής τε λύρα 

γλυκύς τ᾽ αὐλὸς Ο. 10. 93. εἰμὶ δ᾽ ἄσχολος 
ἀναθέμεν πᾶσαν μακραγορίαν λύρᾳ τε καὶ 

λῦσαι: πιεά. ἐλύσατο: ρα59. ἱπιρέ. λύετο: 
δοτ. λύθέντες: ὕ ἀοτ. ἀςξ. ἃ πιεά., ὅ ρτεϑ., 

80Γ. Ῥ4583.) ἃ. γείσαβε διάπειρα -- 
ἅπερ Κλυμένοιο παῖδα --- ἔλυσεν ἐξ ἀτιμίας 

Ο. 4. 20. λῦσε δὲ Ζεὺς ἄφθιτος Τιτᾶνας 

Ρ. 4. 291. ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων λνθέντες, 
μήτ᾽ ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν στεφάνων 
Ι. 8. Ὁ. οἱ ροβϑοβϑίοῃβ, “τὰ μὲν ἄνεν 

ξυνᾶς ἀνίας λύσον᾽᾽ ἱ. ς. πιακα ναί δΌ]ς 

Ρ. 4. 166. πιοεὰ., ᾿Ελέναν τ’ ἐλύσατο 

Τροίας ἵνας ἐκταμὼν δορί 85. ΑΟΠΐ 168 

Ι. 8. ὅ1. δἀὰ. ρεη., τοὺς μὲν ὧν --- λύσαις 

ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν 8.. ΑβΚῖςο- 
Ῥίοβ Ρ. 8. 80. ἐπεὶ ἀμφ’ 'ἙΕλένᾳ πυρωθέν- 



λώτῖνος 

τῶν Τρώων ἔλυσε δόμους ἁβρότατος 
Ρ. 11. 84. ἁνίκ᾽ ἀγανόφρων Κοίου θυ- 

γάτηρ λύετο τερπνᾶς ὠδῖνος (ν. 1. 

τερπνὰς ὠδῖνας) Πα. 12. 18. κείνων λυ- 

θέντες σαῖς ὑπὸ χερσίν, ἄναξ (δεσμῶν ΞυρρΡ. 

ΜΝ.) 1τ. 86. Ῥ. γένηουδ “λύοι κεν 

μᾶ] ὃν, ο. δ... οἱ οὐ͵εοξ, ὉΥῪ ΨΒΪΟἢ οπ6 
ΒΜΟΔΓΒ. ναὶ μὰ γὰρ ὅρκον Ν. 11. 24. 

Μάγνης] οἵ Μαρπεεία ἰῃ ὙΠεθθα]γ. Μάγ- 
νητι --- Κενταύρῳ ἱ. 6. ΟΒείγοη, ννοβα 

Τᾶνο 'ν85 οὔ Μί. ΡῬεϊίοῃ Ρ. 8. 4δ. τὰ. Ρ]. 

Ῥτο βυ05., ἐσθὰς δ᾽ ἀμφοτέρα μιν ἔχεν, ἄ τε 

Μαγνήτων ἐπιχώριος Ρ. 4. 80. ξυνᾶνα 

Μαγνήτων σκοπὸν πείσαισ᾽ ἀκοίταν ποι- 

κίλοις βουλεύμασιν ἱ. 6. Αἰαϑίοβ, ἰης οἵ 

ΙοΙκοβ. Ν. δ. 37. 

Μαγνῆτις] 1. 14)., οὐ Μαρηεεία ἴῃ ΤὨε5βαῖγ. 
ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν Ρ. 2. 46. 

ἹΜαινάλιος) οὗ ΜΙ. Μαϊνπαϊίον ἱπ Ατκαάΐα, 
βϑδοῖοα ἴο Ζοι. μίχθη Μαιναλίαισιν ἐν 

δειραῖς Ο. 9. δ9. 

μαινᾶς] {. αἀ)., τπαδάεΐηρ ποικίλαν 
ἴυγγα τετράκναμον --- ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα 

κύκλῳ μαινάδ᾽ ὄρνιν Κυνπρογένεια (ν. 

ἴυγξ) Ρ. 4. 216. 
μαίνομαι) δὲ ἑπϑαηδ μαινομέναις φρασὶν 

Ἥρας ὅτ᾽ ἐράσσατο Ρ. 2. 20. 

μαίομαι)] (-όμενος, -οι, -ων; -αἱι.) α. 

δεεὴ (αΠεν) οὐδὲ ματρὶ πολλὰ μαιόμε- 
νοι φῶτες ἄγαγον (8ς. σέ) Ο. 1. 46. 

θεόθεν ἐραίμαν καλῶν, δυνατὰ μαιόμενος ἐν 

ἁλικίᾳ Ῥ. 11. δὶ. μελιγαρύων τέκτονες 
κώμων νεανίαι, σέθεν ὅπα μαιόμενοι ἐπα 

νοΐος οἱ {πὸ Μυβε Ν. 8. δ. λόγον ἄνακτος 

Εὐξαντίου ἐπαίνεσα [Κρητ)]ῶν μαιομένων 

ὃς ἀνα[ίνετο] αὐταρχεῖν Πα. 4. 386. μ᾽αιό- 

μεναι (ἀοιδαί ϑΡ». Ἡετγισδπη) Θρ. δ. 4. 

Ρ. σεεὰ ς. ἱπί. ἀνθρώπων πέρι μαιομένων 
μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν Ο. 8. δ. 

μᾶάκἄρ] (μάκαρ ποιι., νος.; μάκαρες, -ων, 
-ες; μάκαιρα, -αν.) δίεςεεὰ ἃ. οὗ ροὰβ 

δηὰ Ποοοθβ, ὕὑγῸ 508. ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα 

809 μἄκἄρίζω 

χαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωι παρθενίας" (Ξε. Θέτις) 
Ι. 8. 46. ὅμως δὲ λῦσαι δυνατὸς ὀξεῖαν 
ἐπιμομφὰν τόκος Ο. 10. ϑ.(ἃ ς. ἰπ ἐπιοβίϑ, 

ἀνὰ δ᾽ ἔλυσεν (ν. ἀναλύω) Ν. 10. 90. 

λώτϊινος] ""σἂξ οἵ Ἰοίτες τιυοοά αὐλίσκων 

ὑπὸ λωτίνων Παρθ. 2. 14. 

γαστρίμαργον μακάρων τιν᾽ εἰπεῖν Ο. 1. 
δ2. ἔνθα μακάρων νᾶσον ὠκεανίδες αὖραι 

περιπνέοισιν Ο. 2. 70. φυλάσσοντες 

μακάρων τελετάς Ο. 8. 4]. χρὴ πρὸς 

μακάρων τυγχάνοντ᾽ εὖ πασχέμεν Ρ. 8. 

108. Κρονίδαι μάκαρες Ῥ. δ. 118. ὦ μάκαρ 

Ηξεσακςβ Ν, 7. 94. ὦ μάκαιρα Θήβα!ϊ. 7.1. 

ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ᾽ ἀγοραί 1. 8. 

20, ἄνακτα τὸν πάντων ὑπερβάλλοντα 

Χρόνον μακάρων ἔτ. 88. τέρας, ἄν τε 
βροτοὶ Δᾶλον κικλήσκοισιν, μάκαρες δ᾽ ἐν 
᾿Ολύμπῳ --- χθονὸς ἄστρον ἔτ. 38ς. ὅ. 

“μακάρων τ’ ἐπιχώριον τεθμὸν πάμπαν 

ἐρῆμον ἀπωσάμενος’ Πα. 4. 46. ὦ μάκαρ 
Ῥαῃ. ἔγ. 96. 1. Ῥ. οὗ τηϑη. ὦ 

μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστον Βαϊέοβ Ῥ. 4. δ9. 

μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἕναιεν, ἥρως δ᾽ 
ἔπειτα λαοσεβής ΒαϊῖοΞ Ρ. δ. 94. μάκαρ δὲ 
καὶ νῦν (5ς. ἐσσί), κλεενᾶς ὅτι εὖχος ἤδη 

παρὰ Πυθιάδος ἵπποις ἑλὼν δέδεξαι 

τόνδε κῶμον ἀνέρων Ατ)κο5118 Ῥ. δ. 20. 

μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς --- ἐς ἀνδρῶν 

μακάρων ὅμιλον ἔῃ Ἡγροτγθογοδηβ Ῥ, 10. 

40. ς. οἱ οεἰᾶςδ, Ἰαπάβ, ὀλβία Λα- 
κεδαίμων, μάκαιρα Θεσσαλία ρ-. Ῥ. 10. 2, 

οἔ. 1. 7. 1. ἀ. οἱ ἴμὸ ἀπ γ Βοαγίῃ. 

ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους μάκαιραν “Ἰέρωνος 
ἑστίαν Ο. 1. 11. μετὰ χειμέριον ὄμβρον 
τεὰν καταιθύσσει μάκαιραν ἑστίαν ἱ. ε. οὗ 
Ατὐκοϑδβ Ῥ. ὅ. 11. τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο 

τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν 

ἑστίαν 1. 4. 17. δ. ταρᾷ. 1Ἱει μα- 

καρί Πα. 184. 21. Ἱμακαροί Πα. 31. 8. 

μακάρων Ῥ. Οχν3. 841, ἐτ. 48. 

μᾶκἄρίζω) εαἱ! δἰεςοοα ([ογ) ο. ἀυρὶ δςο. 

ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ 
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᾿Αρκεσίλαν καὶ τὸ θαητὸν δέμας ἀτρεμίαν 

τε σύγγονον (ἀμφίβολον Σ.) Ν. 11.11. 

μᾶκἀρϊος] δἰε:ςεὦ μακάριος, ὃς ἔχεις καὶ 
πεδὰ μέγαν κάματον λόγων φερτάτων 

μναμήν᾽ οὐ τῇς οδαιίοΐξεογ, Κατγῃοίοβ 
Ῥ. δ. 46. 

μᾶκος] ἱεπρίδ, ἀϊσίατιος μᾶκος δὲ Νικεὺς ἔδικε 
πέτρῳ χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάντων Ο. 

10. 12. δράκοντος --- ὃς πάχει μάκει τε 

πεντηκόντερον ναῦν κράτει Ρ. 4. 248. 

μᾶκρδγορία] ἰοπρ ςίογγ εἰμὶ δ᾽ ἄσχολος ἀνα- 
θέμεν πᾶσαν μακραγορίαν λύρᾳ Ρ. 8. 80. 

μακρός] (-ός, -ῷ, -ὀν; -ἀ ποπι., ςο.: ςοπρ. 
μακρότερον, -ῳ; -ας, -αν, -αἱ.) ἃ. οἱ 

ὕπτης, ἰοηρ, ἐπ δεγίηρ μακ'ρότεραι Τερ- 
ψίᾳ θ’ ἔψοντ᾽ ᾿Εριτίμῳ τ᾽ ἀοιδαί Ο. 18. 

41. μακ' ρὸν δ᾽ οὐκ ὑπέμεινεν ὄλβον Ρ. 2. 
36. μὴ σὺν μακρῷ πόνῳ Ρ. 8. 78. τῶν 

γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακ'ρο- 

τέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα (Ττίο.: μακροτέρῳ 
σὺν ὄλβῳ ςοἀά.) Ρ. 11. δῶ. [ὁ μακρὸς 
αἰὼν (θνατὸς ν. 1.) Ν, 8. 78.) μακ' ρὰ μὲν τὰ 

Περσέος ἀμφὶ Μεδοίσας Γοργόνος ρζ. Ν. 
10. 4. ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν 

ἐξελέγχειν. μακ'ροτέρας γὰρ ἀριθμῆσαι 
σχολᾶς Ν, 10. 4θ6. καὶ μηκέτι μᾶκρο- 
τέραν σπεύδειν ἀρετάν ἐοο ἐπάπγίηδ 1. 4. 

18. οὔτοι τετύφλωται μᾶκρὸς μόχθος 
ἀνδρῶν Ι. δ. δῦ. ἐμοὶ δὲ μἄκρόν (5ς. ἐστι) 

πάσας ἀναγήσασθ᾽ ἀρετάς 1. θ. ὅ6. ἀλλ᾽ ἦ 

μακ[ρ)]ότερον ἔτ. θ8. 6. ἢ. Ρ]. Ῥτο 500 8., 

βαιὰ δ’ ἐν μακ'ροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ 
σοφοῖς Ῥ. 9. 171. αἀὰ. ατί., τὰ μακ'ρὰ 

δ᾽ ἐξενέπειν ἐρύκει μὲ τεθμὸς ὦραί τ’ 
ἐπειγόμεναι Ν. 4. 838. οἵ. Ῥ. 4. 247. 8ς. 

χρόνον, ὄλβος οὐκ ἐς μακ'ρὸν ἀνδρῶν 
ἔρχεται Ῥ. 8. 106. Ὁ. οἱ ἀϊδθίδηοο, 

ἰοηᾷ, 7α“ν (ῃ. Ρ].) μακ'ρά μοι νεῖσθαι 

κατ᾽ ἀμαξιτόν Ῥ. 4. 247. μακ'ρά μοι 

αὐτόθεν ἅλμαθ᾽ ὑποσκάπτοι τις Ν. ὅ. 
19. ργτὸ δᾶν., μᾶκρά δὲ ῥίψαις Ῥ. 1. 48. 

μακ'ρὰ δισκήσαις ἀκοντίσσαιμι 1. 2. 80. 

τιρῖ., τὰ μακ'ρὰ δ᾽ εἴ τις παπταίνει, 

βραχὺς ἐξικέσθαι χαλκόπεδον θεῶν ἕδραν 
ὠλαΐ ἐς αἰτίαπξ, μηαϊαΐπαδίε 1. ἴ. 48. 

μᾶκόνω) ρι οἹ7, ἀεῖαν οὐδὲ μακύνων 
τέλος οὐδέν Ρ. 4. 286. 

μᾶλἄκός 

μᾶλα] 1. φγεαίῖν, γεαϊν ἃ. ο. νεσΌ. φιλεῖ 
δέ μιν Παλλὰς ---, μάλα φιλεῖ δὲ παῖς Ο. 2. 

91. μάλα δέ οἵ θερμαίνει φιλότατι νόον 
Ο. 10. 81. μάλα δ᾽ ἐθέλοντι σύμπειρον 

ἀγωνίᾳ θυμὸν ἀμφέπειν Ν. 7. 10. Ησιόδον 
μάλα τιμᾷ τοῦτ᾽ ἔπος 1]. 6. 07. βεραταῖοα 

ἔσοιπ ἐϊ8 νεγῦ, ἦ μάλα δὴ μετὰ καὶ νῦν 

ὧτε φοινικανθέμον ἦρος ἀκμᾷ, παισὶ 
τούτοις ὄγδοον θάλλει μέρος ᾿Αρκεσίλας 
Ῥ. 4. θ4. Ὁ. ς. 84)., ρατί. μιν 

αἰνέω, μάλα μὲν τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων 
Ο. 4. 14. κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο κερδαλέον 

τελέθει; Ῥ. 2. 18. μάλα ἀἁδόντι νόῳ Ρ. θ. δ1. 

τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον 
σύγγονοι Ῥ. 9. 101]. μάλα μὲν ἀνδρῶν 
δικαίων περικαδόμενοι Ν. 10. δ4. κ]αὶ μάλ᾽ 

ἐπισί Δ. 44. 2. ς. ὃς. δάν. σφίσιν 
μάλα πρᾶξον δικαίως [΄α. 8. 12. 

2. οοπιρ., μᾶλλον, »"ογξ, ἃ. ο. νετγῦ. καὶ πο- 

λυκλείταν περ ἐοῖσαν ὅμως Θήβαν ἔτι μᾶλ- 

λον ἐπασκήσει ἔτ. 194. ὅδ, Ῥ. ς. πα]. ἴῃ 

οοπιρδγίβορβ. τεκεῖν μὴ τιν᾽ --- πόλιν φί- 

λοις ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν --- Θήρωνος 
Ο. 2. 98. ἕλπομαι δ᾽ --- τὸν ᾿Ἱπποκλέαν 

ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς ἕκατι στεφάνων 

θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν Ρ. 10. δ7. 
3. βυροῦ!. μάλιστα, ἐφρεοϊαίν, νιοϑφί οἵ αἰἱἱ 
ἀστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει 
μάλιστ᾽ ἐσλοῖσιν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις Ρ. 1. 84. 

ὧν θαλίαις ἔμπεδον εὐφαμίαις τε μάλιστ᾽ 

᾿Απόλλων χαίρει Ρ. 10. 88. ἀεθλονικία δὰ 
μάλιστ᾽ ἀοιδὰν φιλεῖ Ν. 8. 7, “᾿ὦ τέκνον, 
ποντίον θηρὸς πετραίον χρωτὶ μάλιστα 

νόον προσφέρων᾽᾽ ἐγ. 48. 23. ᾿Ελπίς, ἃ 
μάλιστα θνατῶν πολύστροφον γνώμαν 

κυβερνᾷ ἔτ. 214, 8. ς. ξεπ., μάλιστα μὲν 
Κρονίδαν --- θεῶν σέβεσθαι Ρ. 0. 28. τῶν 
νῦν δὲ καὶ Θρασύβουλος πατρῴαν μάλιστα 
πρὸς στάθμαν ἔβα Ρ. 6. 40. τὸ δὲ πὰρ 
ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων 

λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν θυμόν 

Ν. 6. 66. τίνι τῶν πάρος, ὦ μάκαιρα 
Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα θυμὸν 

τεὸν εὔφρανας; 1. 7. 2. ίταρ., Ἱμαλισταβ 

ῬΡ. Οχυ. 2445, (τ. 214. 

μᾶλδκός) (-άν, -αἷσί(ι), -αἷσιν; -ά δοο.: «οἕ. 
μαλθακός.) 50, ρενεϊα μαλακαῖς ἐπαοι- 
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δαῖς Ρ. 8. 81. μαλακὰν χέρα προσβάλλοντα 
(Ξς. ᾿Απόλλωνα) Ῥ. 4. 211. ἐπιεσσάμενοι 

νῶτον μαλακαῖσι κρόκαις Ν. 10. 44. 

μαλακαῖς εὐδίαις Πα. 3. δῶ. χερσίν τ’ ἐν 

μαλακαῖσιν ὅρπακ᾽ ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοι- 

σα οἱ ρἰγῖ8᾽ Ββαηάςβ Παρθ. 2. 7. ἢ. Ρ]. ῥτο 

δᾶν., μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς, τραχὺς 
δὲ παλιγκότοις ἔφεδρος (Ετ. ϑομπιίά: 

μαλθακά οοὐά.: ὡἠ΄ ρεμῆε ἀϊτῥοσίοη ἰο- 
τοαγὰς ἰλ6 ποδῖε) Ν. 4. 98. 

μᾶλδἄκόχειρ) οἵ ξεπίϊδ παπὰς ᾿Ασκλα- 
πιόν, τὸν φαρμάκων δίδαξε μαλακόχειρα 

νόμον Ν. 3. δὅ. 

μᾶλάσσω] «4. 5οἤίονι, φμέείξ ἐπερχόμε- 
νον τε μαλάσσοντες βίαιον πόντον ὠκείας 

τ’ ἀνέμων --- ῥιπάς (β8ς. Διόσκουροι: ν. }. 

μαλάξοντας) "(τ. 140ς. 15 Ῥ. πιεῖ, 

γεάμοέ ἰο εἰΐεποε, τυογεί παλαίφατον 

ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσιν ᾿Αριστοκλείδας 
τεὰν ἐμίανε κατ’ αἷσαν ἐν περισϑενεῖ 

μαλαχθεὶς παγκρατίου στόλῳ Ν, 8. 16. 
Μᾶἄλέα) δὴ αγεὰ ἰπ ἴῃς βπουϊῃ οὗ 1,ποοηίδ. 

ὃν Μαλέας ὄρος ἔθρεψε, Ναίδος ἀκοίτας 

Σιληνός (ΝΝ1].: μαλέγορος ςοἀά.) τ. 166. 
μᾶλερός] ἢενν ἐγὼ δέ τοι φίλαν πόλιν 

μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς Ο. 9. 22. 

μαλθᾶκός] (-ᾶς, -ᾷ, -ἀν; -ῷ, -όν, -ἀ δςς.: εἴ. 
μαλακός.) ςο, ρεπέϊα ἐκ μαλθακᾶς αὖτε 

φρενὸς εὐκλέας ὀιστοὺς ἱέντες Ο. 2. 90. 

οὐδέ μιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι κοινανίαν 

μαλθακὰν παίδων ὁάροισι δέκονται Ῥ. 1. 

98. μαλθακᾷ φωνᾷ Ρ. 4. 187, δρόσῳ 

μαλθακᾷ Ρ. ὅ. 99. φθέγματι μαλθακῷ 

Ῥ. 8. 81]. οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσον γε 
μαλθακὰ τεύχει γυῖα, τόσσον εὐλογία 

Ῥτ. Ν. 4. 4. νεοθαλὴς δ᾽ αὔξεται μαλθακᾷ 

νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ Ν. 9. 49. ὦ παῖδες, 

ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς μαλθακᾶς ὥρας ἀπὸ 
καρπὸν δρέπεσθαι (Βοοοκῃ: μαλθακωρας 

οοαά.) τ. 122, 8. ρτο 8ιῦ38., τὺ γὰρ τὸ 
μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς 

ἐπίστασαι ρεηϊδηες5 Ῥ. 8. 0. 

μαλθᾶἄκόφωνος, -ον] 507} υοἱςεδ μαλθα- 
κόφωνοι ἀοιδαί 1. 2. 8. 

μᾶλον)] αἀρῥίε πιοῖ., τεβί., 1] ΌΔηΣι8, 6ἜΡ. 

86. 1, Πίνδαρός πού φησιν εἶναι “μάλων 

χρυσῶν φύλαξ," τὰ δ᾽ εἶναι Μουσῶν καὶ 

μάν 

τούτων ἄλλοτε ἄλλοις νέμειν (μήλων 

οοἀά.: οοττ. Βοςοκ) τ. 288. 

ν] 1. ποῖ οοπιθὶηφαὰ ἱ ἢ οἵποσ ματος οϑ, Ρ 

ἃ. ςοπηροίίνο, ἘΠῚ ϑἰϑίηρ ἃ ποὶν ροϊηῖ, 

Πανοτ πο. ὁ μὰν πλοῦτος ἀρεταῖς 
δεδαιδαλμένος φέρει τῶν τε καὶ τῶν 

καιρόν Ο. 3. δ8. ἱμὴν (ν. 1. μιν) Ο. 8. 458. 

λέγοντι μὰν χθόνα μὲν κατακλύσαι μέ- 

λαιναν ὕδατος σθένος Ο. 9. 49. Ζεῦ πάτερ, 

τῶν μὰν ἔραται φρενί, σιγᾷ οἱ στόμα 
(ας Σ Ετ. ϑομπιία: μὲν ςοἀά.) Ν. 10. 29. 

ἴστε μὰν Κλεωνύμον δόξαν παλαιὰν 

ἅρμασιν 1. 8. 1δ. ἴστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν 
(ν. Ἰ. καί) 1. 4. 8δ. Ἰη πυροτά. ο]., δηρίομαι 

πολέσιν περὶ πλήθει καλῶν, ὡς μὰν 

σαφὲς οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν ποντιᾶν 

ψάφων ἀριθμόν Ο. 18. 46. Ὁ. αάυενςα- 

ἐΐνε, γεὶ ἐν δ᾽ ἀρετὰν ἔβαλεν --- αἰδώς" 

ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα 

νέφος Ο. 7. 46. ὅμως μὰν Ρ. 2. 82. λέγονται 

μὰν Ρ. 8. 88. αὐτὸν μὰν Ν. 1. 69. παῦροι 

δὲ --- χερσὶ καὶ ψυχᾷ δυνατοί’ λέγεται 

μὰν Ν. 9. 39. (πιδν πιΐ85 βοοὰ ἐογίιῃα, 

6. σ. 1πτουβὴ ἰδοῖς οὗ σοηδάσπος.) συμ- 

βαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρον 

πάλαι αἷμ᾽ ἀπὸ Σπάρτας (Ραυν: λίαν 

εοὐά., Σ: σοηῖτα Ο. Ρ. 337) Ν. 11. 38. 

2. σοτηθῖπεα τ οἴμοσ ραγας!ε8. 8. 

καὶ μὰν (γε), οπιρῃ δι βῖπρ ἃ πεῖν ροίηϊξ, 

καί ςοπηροίίνα. καὶ μὰν ξεναπάτας 

᾿Επειῶν βασιλεὺς ὄπιθεν οὐ πολλὸν ἴδε 

Ο. 10. 84. “καὶ μὰν Τιτυόν Ρ. 4. 90. καὶ 

μὰν κεῖνος ἌΔτλας Ρ. 4. 289. καὶ μὰν ἁ 

Σαλαμίς γε θρέψαι φῶτα μαχατὰν δυνατός 
Ν. 2. 18, καὶ μὰν θεῶν πιστὸν γένος Ν. 

10. 84. ψῆοτε καὶ σοπποςῖβ ἱπαϊνίά μα] 

ννοσγάβ, Ψ 816 μὰν οἸμρμαβίϑοβ ἔδς ἰαϑδὲ 

το ΟΣ ἰῃ ἃ 80τε5, θέλοντι δὲ Παμφύλον 
καὶ μὰν Ἡρακλειδᾷν ἔκγονοι --- Οαἰεὶ 

μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς . 1. 
638. ’Εμμενίδαις ποταμίᾳ τ᾽ ᾿Ακράγαντι 
καὶ μὰν Ζενοκράτει Ρ. 0. 6. Ὁ. γε μάν, 

δανογβθαῖϊϊνο, γεί, δωί οὗ ἐοιγεαε νῦν δ᾽ 

ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν τέλος Ο. 18. 

104. (Τυφὼς) τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν 

πολυώνυμον ἄντρον᾽ νῦν γε μὰν Ρ. 1. 17. 
νῦν γε μὰν Ρ. 1. 80. αἰὼν δὲ κυλινδομέναις 



μανθάνω 

ἁμέραις ἄλλ᾽ ἄλλοτ᾽ ἐξ ἄλλαξεν᾽ ἄτρωτοι 

γε μὰν παῖδες θεῶν 1. 8. 18. “τ ἃ ποῖίοπ 

οἵ αἰΠἰγηχαϊίοη, αὔεν αἱ], ὲ ἐς ἔνε φαντί γε 

μὰν Ρ. 7. 19. ἐπαοιδαῖς δ᾽ ἀνὴρ νώδυνον 

καί τις κάματον θῆκεν" ἦν γε μὰν ἐπικώ- 
μῖος ὕμνος δὴ πάλαι Ν. 8. δ0. ἀυῦ., 

Ἰαλλεγεμαν Ρ. Οχυν. 2022, τ. 1. 11 δὰ 

γ4τ. 840. ς. ἦ μάν, ἰπ 5ἴτοηξ αἵετ- 

ΤΏΙ. “ἢ μάν νιν ὥτρυνον θαμὰ" 

Ῥ. 4. 40. ἢ μὰν ἀνόμοιά γε δάοισιν ἐν 

θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν Ν. 8. 38. 
ἢ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσωπαμένον εὖθυ- 

μίαν μείζω φέρει 1. 1. 68. ἁ. οὐδὲ 
μάν, πεῖς μὰν Ἑπιραϑί8ε5 ἔπ βοςοπὰ 

πη οἱ ἃ πεῖ. δϑϑεγοη, πὸρ γε "οὔ τί 

που οὗτος ᾿Απόλλων οὐδὲ μὰν χαλκάρ- 

ματός ἐστι πόσις ᾿Αφροδίτας᾽᾽ Ρ. 4. 87. 

Τυφὼς --- οὔ μιν ἄλνξεν, οὐδὲ μὰν βασιλεὺς 

Γιγάντων Ρ. 8. 17. 

3. γαρ. μάρναμαι μὰν Πα. 2. 39. 

μανθάνω] (μανθάνων: δοτ. ἔμᾶθε, ἔμᾶθον; 
μᾶἄθών, -όντος, -όντες; μᾶθεϊν.) ἑέανη (ο7) 

σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φυᾷ΄ μαθόντες δὲ --- 
ἄκραντα γαρύετον ;. 6. ἴποϑὸ ΒΟ ἃσγα 

νους παΐυσαὶ δΌΪ ἐν Ο. 2. 80. ὥστ᾽ 

ἔμφρονι δεῖξαι μαθεῖν Πατρόκλου βιατὰν 
νόον Ο. 9. 76. ἔμαθε δὲ σαφές (5ο. ᾿Ιξίων, 

τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐποιχο- 

μένους τίνεσθαι) Ρ. 2. 20. γένοι᾽ οἷος ἐσσι 

μαθών (ἱ. ς. οἷον ἔμαθες σεαυτὸν ὄντα, 

ωλαΐϊ γοις βαυε ἱεαγηεὰ ἰλαὶ γος αγε) Ῥ. 2. 

2. τὰν (5Ξς. Ἡσνχίαν) οὐδὲ Πορφυρίων 
μάϑεν (ἔγνω Σ.) Ρ. 8. 12. μαθὼν δέ τις 

ἀνερεῖ, εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον 
ὄαρον ἐννέπων ἱ. Θ. πα ᾿ν8ο [88 ἰεδγηδά, 

Κποῖνβ ΠΥ νγ8 Ν. 7. 68. ς. κοη. μανθάνων 

οἶσθα προτέρων’ ἐν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα 

σύνδνο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι ἱἰ. ς. 
Βανί Ἰοαγηοὰ ἔγοῖμ συ οῦ Ῥοοίβ Ρ.. 8. 

80. ς. ἐπί., ἔμαθε δ’ ὑβρίζοντα μισεῖν Ῥ. 4. 

284. ς. ἃςο. ἃ ρατί., σοφοὶ δὲ μέλλοντα 
τριταῖον ἄνεμον ἔμαθον Ν. 7.17. ἔγαᾳ. ἔμα- 

θον δ᾽ ὅτι μοῖραν Πα. 18ς. δ. Ἰμαθοντί 

Ῥ. Οχυ. 2449, {γ. 108, 

μᾶνία] ,γένιξν Ρ]. δοιίς οἵ ἵγέηιΣν καὶ τὸ 
καυχᾶσθαι παρὰ καιρὸν μανίαισιν ὑποκρέ- 

κεὶ Ο. 9. 839. ἀπροσίκτων δ’ ἐρώτων 
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μᾶνις] γεκεπένιε, 

μαντεῖος, -ἤιος] ογασιίαν 

μαντεύομαι] «. ἀἰυΐ»ε 

μάντις 

ὀξύτεραι μανίαι Ν. 11. 48, ἐν δὲ Ναίδων 

ἐρίγδονποι στοναχαὶ μανίαι τ᾽ ἀλαλαί τ᾽ 
ὀρίνεται ἱπ τῆς Πἰοπγπίας τίϊε8 Δ. 2. 13. 

“δύνασαι δ᾽ ἀφελεῖν 
μᾶνιν χθονίων᾽' Ῥ. 4. 169. 

᾿μᾶνίω] 171 μανίει (υΌἱ ν. Σ ἰπ τλᾶτρ. Ρδρ., 
φθονεῖ, Ξεὰ ἐοτέ. μὰν ἴει 83εἰ Ὀαπάμπι) Πα. 

2. 40. 

εἰ δ᾽ εἴη μὲν 

᾽Ολυμπιονίκας βωμῷ τε μαντείῳ ταμίας 

Διὸς ἐν Πίσᾳ Ο. θ. ὕ. μυχόν τ᾽ ἀμφέπει 
μαντήιον (5Ξς. ᾿Απόλλων: μαντεῖον ςοηΐ. 

Ἡεγηαπη) Ῥ. ὅδ. 69. Ἰευ μαγ[τ]ήϊονί 
{τ. 89. 6. 

μάντευμα] (-α ποπι., -ἀτῶν, -ασι(ν).) 
ογαςίε ἦλθε δὲ οἵἱ κρυόεν πυκινῷ 

μάντευμα θυμῷ Ρ. 4. 78. ὄφρα μὴ ταμίᾳ 
Κυράνας ἀτελὴς γένοιτο μαντεύμασιν (8ς. 

᾿Απόλλων) Ῥ. ὅ. 62. μαντευμάτων τ’ 

ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναις (5Ξς. ᾿Αλκμάν) 
Ρ. 8. 00. ἕλον δ’ ᾿Αμύκλας Αἰγεῖδαι 

σέθεν ἔκγονοι, μαντεύμασι Πυθίοις 1. 1. 

18. μαντευμάτων τε θεσπεσίων δοτῆρα 
καὶ τελεσιε[ττῇ] θεοῦ ἄδυτον Πα. 7. 1. 

μαντεύεο, Μοῖσα, 

προφατεύσω δ᾽ ἐγώ τ. 1600. ΡΒ. εον δε 

“δὲ ογακίε ἀλλ᾽ ὁ μὲν Πυθῶνάδ᾽ “-ῆ- 

ᾧχετ᾽ ἰὼν μαντευσόμενος ταύτας περ᾽ 

ἀτλάτον πάθας Ο. 6. 38. μαντεύσατο δ᾽ ἐς 

θεὸν ἐλθών Ο. 7. 31. “᾿μεμάντευμαι δ᾽ ἐπὶ 

Κασταλίᾳ᾽ Ρ. 4. 168. 

μαντήιος] ν. μαντεῖος. 

Μαντῖνέα] ἃ εἰΐγ οἵ Ατκααϊΐα. ἀν᾽ 

ἵπποισι δὲ τέτρασιν ἀπὸ Μαντινέας 

Σᾶμος ὁ ᾿Αλιροθίον (ες. ἐκράτησε) Ο. 10. 

70. 

μάντις] (ὁ, ἡ.) (-ἰς, -ἰν, «τες, -ἰων.) 2᾽γο- 

Ὀλει(ε55) (αἶνος), ὃν --- ΓἌδραστος μάντιν 
Οἰκλείδαν ποτ᾽ ἐς ᾿Αμφιάρηον φθέγξατ᾽ 
Ο. 6. 18. “ἀμφότερον μάντιν τ᾽ ἀγαθὸν καὶ 

δουρὶ μάρνασθαι Απιρμίατει5. Ο. 6, 17. 
περὶ θνατῶν δ᾽ ἔσσεσθαι μάντιν ἐπιχθο- 

νίοις ἔξοχον ΙᾶΔπῖο5 Ο. 68. δ0. Οὐλυμπία --- 

ἵνα μάντιες ἄνδρες ἐμττύροις τεκμαιρόμενοι 

παραπειρῶνται Διὸς ἀργικεραύνον Ο. 8. 2. 
ἐπιχώριον μάντιν ἄσμενος εὗρεν Ῥοϊγίάο8 

Ο. 13. 74. μάντις ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι 



μαντοσύνα 

θεοπροπέων ἱεροῖς Μόψος Ῥ. 4. 190. 
᾿Ισμήνιον δ᾽ ὀνύμαξεν, ἀλαθέα μαντίων 

θῶκον (Ηετπιᾶπῃ: μαντείων, -«εἴον οσοὐά.) 

Ῥ. 11. 6. μάντιν τ᾽ ὄὅλεσσε κόραν Ἰζαβ84η- 

ἄτα Ρ. 11. 33. μάντιν Οἰκλείδαν, πολέμοιο 

νέφος Ατπιρπίατει Ν. 10. 9. εἶπέν τε 

φωνήσαις ἄτε μάντις ἀνήρ Ἠογακ)ος 1. 6. 

81. ναοπόλον μάντιν δαπέδοισιν ὁμοκλέα 

Ὑδποῖοβ ἔτ. δ] ἃ. κλυτοὶ μάντιες ᾿Απόλ- 
λωνος Πα. 8. 18. Δελφοὶ θεμίστων μάντιες 

᾿Απολλωνίδαι (ὕμνων Ῥοβὲ θεμ. ἀεὶ. 

Ἠεγη6) ἦτ, 193. ἐναργέα τ᾽ ἔμ᾽ ὥστε 
μάντιν οὐ λανθάνει (ν. (τ. 160.) {τ. 18. 18. 

μάντις ὡς τελέσσω ἱεραπόλος Παρθ. 1. ὅ. 

μαντοσύνα) ῥνοῤλείίς ατί ͵ οἱ ὦπασε θη- 
σανρὸν δίδυμον μαντοσύνας (βΞς. ᾿Απόλ- 

λων) Ο. 6. 90. 

μᾶνϑδω] α. ἀδείανε ὧς ἄρα μάνυε Ο. 6. δ3. 
ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας οἷον ἀποι- 

χομένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει καὶ 

λογίοις καὶ ἀοιδοῖς Ῥ. 1. 98. τὸ κρατήσιπ- 

πον γὰρ ἐς ἄρμ᾽ ἀναβαίνων ματέρι καὶ 

διδύμοις παίδεσσιν αὐδὰν μανύει Πυθῶνος 

αἰπεινᾷς ὁμοκλάροις ἐπόπταις (9ς. Χρομίος: 

""ἄοπης 6 5ἰρηδίθ ἂἀυ οπδπ." Ῥυδοῆ) Ν, 

9. 4. [μανύων (ςοἀά.;: ματεῖσ᾽ Θοἢτ.: μα- 

τεύοισ᾽ Τυγγη) "(σ. 1074. δ.5) Ὀ. 2οίη 

ομἵ, τιαλς ἀποὺ οἷς δῶμα Φερσεφόνας 
μανύων ᾿Αχιλεύς (οἷς σημαίνων τὸν ᾿Αἰδην 

ἀντὶ τοῦ οὖς ἀναιρῶν. Σ.) 1. 8. δῦ. 

μάρα 3] Σ, Β. Τ. οπ;., Ο. 187: μάρη γὰρ ἡ 
χείρ κατὰ Πίνδαρον (αἱ χεῖρες ν. 1.: 
“ατἴγζυπι Ῥίπαατο μάρα 8ὴ μάρεα 1τη- 

Ὀυσηάυπι 5:ϊ, Ῥαγυπὶ ᾿ἰφυοῖ," Θοῆτ.; ν. 

Ἐογβϑπίαη, 180{{.} ἐγ, 8310. 

ἹΜᾶρἄθών) ἐπ Δεείοα, 'νβοσς βαᾶπιθθ ννόσο 

μοϊὰ ἱπ ποπουτ οἱ Ηδγακιςϑ. οἷον δ᾽ ἐν 
Μαραθῶνι --- μένεν ἀγῶνα Ο. 8. 89. 

λιπαρὰ Μαραθών Ο. 18. 110. μυχῷ τ᾽ ἐν 
Μαραθῶνος Ρ. 8. 79. 

μαργόομαι] ὃ ἐπέφνιῥεγαία οὐδὲ Κρο- 

νίων ἀστεροπὰν ἐλελίξαις οἴκοθεν μαργου- 

μένους στείχειν ἐπὥτρυν᾽ οὐ ἴποὸ οχρούίοη 
οἵ {λ6 ϑανοὴ δραϊπβὶ ΤΠ θ068 Ν. 9. 19. 

μάργος] ἱἐπεηιρεναίς ἀλλ᾽ αἶνον ἐπέβα 
κόρος, οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰ μάργων 
ὑπ’ ἀνδρῶν Ο. 2. 96. 

818 μαρτύριον 

μαρμᾶρύζω) τῥανλίε τὰς δὲ Θεοξένον 
ἀκτῖνας πρὸς ὄσσων μαρμαρυζοίσας δρα- 
κείς (ν. Ἰ. «ἰζοίσας) ἔτ. 128. 8. 

μάρνἄμαι)] (μάρναμαι, -ασαι, -«ἀται; μαρ- 

νάσθω; μάρνασθαι; μαρνάμενον, -ἕνων, 

-ἑνα.) Δ. Πέε, σοι επὰ ἀμφότερον 

μάντιν τ’ ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι 

Ο. 6. 17. φαμὶ καὶ σὲ τὰν ἀπείρονα δόξαν 

εὑρεῖν, τὰ μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι 
μαρνάμενον, τὰ δ᾽ ἐν πεζομάχαισι Ῥ. 2. 68. 

ὧδ᾽ εἶπε μαρναμένων ας ἐδαν ρερλ! Ῥ. 8. 
48. ἀκόντεσσίν τε χαλκέοις φασγάνῳ τε 

μαρναμένα (8.. Κυράνα) Ῥ. 9. 21. τῶν 

ἀπειράτων γὰρ ἄγνωτοι σιωπαί, ἔστιν 
δ᾽ ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων 1. 4. 
81. Ῥ. εἰγέυξ, ἐχεγὶ ομεϑϑ Γ αἰεὶ δ᾽ 

ἀμφ᾽ ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε μάρναται 

πρὸς ἔργον Ο. ὅ. 16. χρὴ δ᾽ ἐν εὐθείαις 

ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ Ν. 1. 25. 

χαίρω δ᾽ ὅτι ἐσλοῖσι μάρναται πέρι πᾶσα 
πόλις Ν. δ. 47. “εἰ δὲ κασιγνήτον πέρι 

μάρνασαι’᾽ Ν. 10. 86. μαρνάσθω τις 

ἕρδων ἀμφ᾽ ἀέθλοισιν γενεὰν Κλεονίκον 
ἐκμαϑών 1. δ. 84. μάρναμαι μὰν Πα. 2. 

89. 
μάρπτω)] τεῖξε, ραϊεν δισσαῖσι δοιοὺς 

αὐχένων μάρψαις ἀφύκτοις χερσὶν ἑαῖς 
ὄφιας (535. ᾿Ηρακλέης) Ν. 1. 46. (ἄρουραι) 
τόκα μὲν ὧν βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ 

πεδίων ἔδοσαν, τόκα δ᾽ αὖτ᾽ ἀναπανσά- 

μεναι σθένος ἔμαρψαν (5111 ἰερεη"", 
Εγᾷηκοὶ, Ὁ ἃ Ῥ, 640) Ν. 0. 11. ἔταξ. 

μΊαρψεν α[ (ϑυρρ. [«οὐεϊ.) Ρ. ΟχγΥ. 2446, 
ἔς. 38. ἴῃ ἐπιοβϑίβ, κατὰ γαῖ᾽ αὐτόν - 

ἔμαρψεν (ν. καταμάρπτω) Ο. 0. 14. 
μαρτὕρέω] κδίυε ευΐάφηεε, δέανγ ὐὐη!δςς οἵ 

ΟΠ Θ. ΠΡ ΟὨ 8Ο0ΠΊΘΟ 58 ὈΘΠ4]7, ο. ἃςς. ἃ 

ἀαδί. καὶ μέγαν ὅρκον ὁμόσσαις τοῦτό 

γέ οἵ σαφέως μαρτυρήσω Ο. 6. 21. πιεῖ., 
ὅσα τ’ ᾿Αρκάσιν Ἰάνάσσων μαρτυρήσει 

Λυκαίου βωμὸς ἄναξ Ο. 18. 108. καὶ νῦν 

ἐν Αρει μαρτυρήσαι κεν πόλις Αἴαντος 
ὀρθωθεῖσα ναύταις 1. ὃ. 48. 

μαρτύριον] ευϊάδησε ᾿ς. εη. ὅὄσσα δ᾽ ἐπ’ 
ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων 
ζωῶν τε φωτῶν ἀπλέτου δόξας, ἐπέ- 

ψαυσαν Ἰ. 4. 10. 



μάρτῦς 

μάρτῦς} (-υς, -υρί(α), τυρες, -υρας.) εὐὐξν!δ85 

ἁμέραι δ᾽ ἐπίλοιποι μάρτυρες σοφώτατοι 

Ο. 1. 81. τεαὶ γὰρ Ωραι ---- μ᾽ ἔπεμψαν --- 

μάρτυρ᾽ ἀέθλων Ο. 4. 8. πολλοὶ μάρτυρες 

ἀμφοτέροις πιστοί Ῥ. 1. 88, “καρτερὸς 
ὅρκος ἅμμιν μάρτυς ἕστω Ζεύς" Ρ. 4. 167. 

δονάκων, τοὶ παρὰ καλλιχόρῳ ναίοισι 
πόλι Χαρίτων Καφισίδος ἐν τεμένει, 

πιστοὶ χορευτᾶν μάρτυρες Ρ. 13. 27. 
κιόνων ὕπερ Ἡρακλέος --- ἥρως θεὸς ἃς 

ἔθηκε ναντιλίας ἐσχάτας μάρτυρας κλυ- 
τοὺς (ΥῈ:.; οἰ]. Ο. 1. 84: κλυτάς οοὐά.) 

Ν. 8. 238. οὐ ψεῦδις ὁ μάρτυς ἔργμασιν 
ἐπιστατεῖ, Αἴγινα, τεῶν Διός τ᾽ ἐκγόνων 

(Νοορίοϊοπιοβ ἡ, Ριπάαγ; ν. Τυρεπάπαξ, 

Ἡρτγπιοβ, 1960, 3951) Ν. 7. 49. πιστὰ δ᾽ 

᾿Αγασικλέει μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν 
ἃ σβοσγυϑ οἱ ρίτ!β βίῃρβ Παρθ. 2. 39. 

μάσσων͵ »"ονε, ργεαίεν ἴῃ αυδηϊτν. εὑρή- 
σεις ἐρευνῶν μάσσον᾽ ἢ ὡς ἰδέμεν (ὈὉγ:.: 

μᾶσσον εοαα.: 3ς. ἃ ἐκράτησε) Ο. 18. 113. 

ο. βεη., τὰ δ᾽ οἴκοι μάσσον᾽ ἀριθμοῦ ργτ. 

Ν. 3. 38. ζώει δὲ μάσσων ὄλβος ὀπιζομέ- 
νῶν ὑτ. 1. 8. δ. 

μαστεύω] “ἐεὰ χρὴ τὰ ἐοικότα πὰρ 
δαιμόνων μαστευέμεν Ῥ. 8. ὅ9. ς. ἰῃέ. 

“ἂν δ᾽ εὐθὺς ἁρπάξαις ἀρούρας δεξιτερᾷ 
προτυχὸν ξένιον μάστευε δοῦναι᾽᾽ Ρ. 4. 

80. μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι 

θέσθαι πιστόν Ν. 8. 48. 

μάστιξ] ἰαφςὰ ταεῖ. ποθεινὰ δ᾽ Ἑλλὰς 

αὐτὰν --- δονέοι μάστῖγι Πειθοῦς Ρ. 4. 219. 
μαστός] ὑνεω εἰ ταςξ., δ κτίσσειεν εὐάρμα- 

τον πόλιν ἐν ἀργεννόεντι μαστῷ Ρ. 4. 8. 

μᾶταιος)] ἱνπεγεείμαὶ ἔστι δὲ φῦλον ἐν 
ἀνθρώποισι ματαιότατον Ρ. 8. 21. μα- 

τ[αϊ]ὼν δὲ ( --- 1 ἑκὰς ἐόντων Ρα. 4. 834. 

μᾶτᾶν] ἰο πο ῥμνγβοϑὲ τἀ κέ τις ἀνώνυ- 
μον γῆρας -- ἔψοι μάταν; Ο. 1. 88. 

μᾶτεύω] (οἰ. μάστευω) 5“ἐεὰ οὐδ᾽ ἀλ- 

λοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν κρέσσονες" 

οἴκοθεν μάτενε Ν, 8, 81. ἀπὸ τᾶς ἀγλαο- 

κάρπον Σικελίας ὄχημα δαιδάλεον ματεύειν 

{τ 106. 7. ο. ἐῃξ., μὴ ματεύσῃ θεὸς γενέσθαι 
Ο. ὃ. 84. μὴ μάτενε Ζεὺς γενέσθαι Ι. ὅ. 14. 

μάτημι}] σεεὰ ο. ἱπί. πέταται θάνατον 
κεροέσσᾳ εὑρέμεν ματεῖσ᾽ ἐλάφῳ (ςοῃὶ. 

814 μάτηρ 

Θοῆγ. : μανύων οοἀά.: μανίων Οσαϊδνοιᾷ: 

830. κύων) "(τ. 1018. δ." 

μάτηρ] (μάτηρ, ματρός, ματέρος, ματρί, 
ματέρι, ματέρ(α), μᾶτερ.) 

1. ᾿ξ, γιοίδον οὐδὲ ματρὶ πολλὰ 

μαιόμενοι φῶτες ἄγαγον πιοΐμεγ οὗ 

Ῥεῖορβ Ο, 1. 46. ’Αχιλλέα τ᾽ ἕνεικ᾽, ἐπεὶ 
Ζηνὸς ἧτορ λιταῖς ἔπεισε, μάτηρ Τῆηςοι 9 

Ο. ἃ. 80. τὸ καὶ κατεφάμιξεν καλεῖσθαί μιν 
χρόνῳ σύμπαντι μάτηρ τοῦτ᾽ ὄνυμ᾽ 
ἀθάνατον Ευδάπες Ο. 6. ὅθ. “᾿ματρὸς 
βαρείᾳ σὺν πάθᾳ΄᾽ Ιζοτοηΐβ ῬΡ. 8. 42. 

“μία βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ --- Σαλμω- 
νεῖ Επαγοα ". 4. 143. τὰν ἀκίνδυνον 

παρὰ ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσσοντ᾽ 
(ἀδόξως. Σ.) Ῥὼὼ 4. 180. ἔν τε Μοίσαισι 

ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλας (3ς. ᾿Αρκεσίλας: 

ἀμφίβολον, πότερον ἀπὸ μητρὸς πεται- 

δευμένος ἢ ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας 
ἔνδοξος ἦν. Σ.) Ρ. ὃ. 114. οὐδὲ μολόντων 

πὰρ ματέρ᾽ ἀμφὶ γέλως γλνκὺς ὦρσεν 
χάριν (ἰ. ο. οἴκαδε. Σ.) Ρ. 8. 856. “᾿φίλας 

ὑπὸ ματέρος Οντεης Ρ. 9. 61. σὺν 

Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ ματρὶ ΑἸΚπιοης 

Ρ. 11. 4. ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Άρει πέφνεν τε 
ματέρα ΚΙγίαἰπιποβέγα Ρ. 11. 87. λυγρόν 
τ’ ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ᾽ 

ἔμπεδον δουλοσύναν τό τ᾽ ἀναγκαῖον 

λέχος Ῥᾶπᾶς . 12. 11. σπλάγχνων ὕπο 

ματέρος αὐτίκα θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς 
Διὸς --- μόλεν ΑΙκπιεης Ν. 1. 86. ματέρι 

καὶ διδύμοις παίδεσσιν [οἷο Ν. 9. 4. 

ἽἭἭβα τελείᾳ παρὰ ματέρι βαίνοισ᾽ Ἡετὰ 

Ν, 10. 18. “ματρὶ τεᾷ΄ 1,εἀὰ Ν, 10. 81. 
μᾶτερ ᾿Αελίου πολυώνυμε Θεία 1. ὅ. 1. 

“ἐμὰν ματέρα λιπόντες καὶ ὅλον οἶκον 

Βοχίτπεα Πα. 4. 41. ἤτορι δὲ φίλῳ παῖς 

ἅτε ματέρι κεδνᾷ πειθόμενος Πα. 0. 12. 
ἀλλ᾽ οὔτε ματέρ᾽ ἔπειτα κεδνὰν ἔιδεν ΟἿ ΠΟΥ 

οὗ Νεοορίοϊ!επιοϑβ Πα. 0. 10ῦ. Ἱματερί Πα. 78. 

8. θνατᾶς δ᾽ ἀπὸ ματρὸς ἔφυ ἔτ. 61. ὅ. 

Ἰφύτενεν ματρίί Ῥαπας Δ. 4. 14. θεῶν 

Κυβέϊλαν] ματ[ἐρα] (ϑὰρρ. Οομρογξ, 

8261}} τ, 80. Φερσεφόνᾳ ματρί τε ᾿)επιοῖες 
γέτ. 840 -- Ρ. Οχυ. 2022, ἐς. 1. 4. 

2. ερῖμ. οὐ αἰν!πίτιε8. ἃ. Μοῖβος 

Ἑατσίῇ. Οὐρανὸς --- καὶ Γαῖα μάτηρ 



μᾷτρἄδελφεός 

Ο. 7. 88. πὰρ μέσον ὀμφαλὸν εὐδένδροιο 
ῥηθὲν ματέρος Ρ. 4. 74. ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν 
ματρὸς ἀμφότεροι (85. ἄνδρες καὶ θεοί) 
Ν. 6. 2. ». ίγῦοεϊς, τῆς στοαί πιοίμογ, 

οἴ. τσ. 80. ἀλλ᾽ ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν 

ἐθέλω Ματρί Ρ. 8. 78. σεμνᾷ μὲν κατάρχει 
Ματέρι πὰρ μεγάλᾳ ῥόμβοι τυπάνων 
Δ. 2. 9. Ματρὸς μεγάλας ὁπαδέ (Ξ.. ὦ 

Πάν) ἔτ. 98. 3. 

3. ταεῖ., ἃ. ὦ πότνια Μοῖσα, μᾶτερ ἁμετέρα, 
λίσσομαι ἱ. α. ππιοῖμετ οἱ ροςῖβ8 Ν. 8. 1. 

μᾶτερ ἐμὰ -- χρύσασπι Θήβα (οἴ. Ο. 8. 

θ4.} 1. 1.1. Αἴγινα φίλα μᾶτερ (ἃ σΒοτιβ 

οἵ Αἰρίῃμοῖδῃϑ 8:98) Ρ. 8. 98. Ῥ. μᾶτερ 

ὦ χρνσοστεφάνων ἀέθλων Οὐλυμπία 
Ο. 8. 1. οὔπω γένυσι φαίνων τερείνας 

ματέρ᾽ οἰνάνθας ὀπώραν (Ὀτογκογῃ: τέ- 

ρειναν οςοἀᾷ; οἰνάνθαν ὀπώρας Ῥδυν,.) 

Ν. δ. 6. Ὕβριν, Κόρου ματέρα θρασύμυ- 
θον Ο. 18. 10. μάτηρ ἀκόντων (τ. 6Ὁ. Ὁ. 

ἀκτὶς ἀελίον, --- ὦ μᾶτερ ὀμμάτων Πα. 
9. 2, ματέρ᾽ ἐρώτων οὐρανίαν --- πρὸς 

᾿Αφροδίταν (Βοεοκῃ: ματέρας οοἠὰ.) 
ἐγ. 122. 4. ς. οἱ οἰεἶς5, ν"ποΐλον οἱΐν 

κῶμον -- ἀπὸ Στυμφαλίων τειχέων 

ποτινισόμενον, ματέρ᾽ εὐμήλοιο λείποντ᾽ 

᾿Αρκαδίας διγπιρμα!οβ Ο. 0. 100. στε- 

φάνων ἄωτοι κλυτὰν Λοκρῶν ἐπαείροντι 

ματέρ᾽ ἀγλαόδενδρον Ορουβ8 Ο. 9. 20. 

νεόπολίς εἶμι: ματρὸς δὲ ματέρ᾽ ἐμᾶς 
ἔτεκον ἔμπαν ἱ. 6. Τεοβ, σοσο]οπίζοα ὃ ὉγῪ 

Αὐάοτα, ἴῃς πιοῖμοσ οἰϊζγΥ οἵ ἴῃς οποσυβ 

Πα. 2. 38---9. “1. 1. 1, Ρ. 8. 98. 
4. (ταρᾷ. ματερί Πα. 8. 6. Ἰματείρ Δ. 2. 82. 

μᾶτρἄδελφεός] (οἴ. μάτρως 2.) »ποί]ον᾽ 5 
δγοίδμεν παλαϊισμάτεσσι γὰρ ἰχνεύων 

ματραδελφεούς Ρ. 8. 36. 

μᾶτρόδοκος, -ον] γεσείυσά ὃν Πὲς τιολεν λέ- 
γοντι γὰρ Αἰακόν μιν (-- Ζῆνα) ὑπὸ 

ματροδόκοις γοναῖς φυτεῦσαι Ν. 7. 82. 
μᾶτρόθεν) ον: ἐπεὶν »ιοίδενξ' οἰ ἀσ τὸ δ’ 

᾿Αμυντορίδαι ματρόθεν ᾿Αστυδαμείας (5ς. 
εὔχονται) Ο. 7. 24. ἀμφοτέροις ὁμοῖοι 

τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν μὲν κάτω, τὰ δ᾽ 

ὕπερθε πατρός Ῥ. 2. 48. καὶ ματρόθε 

Λαβδακίδαισιν σύννομοι πλούτου διέ- 
στεῖχον τετραοριᾶν πόνοις 1. 8. 17. 

818 μάχα 

μᾶτρομάτωρ])] ποίβεγ' 5 γνοῖεν ματρομά- 
τῶρ ἐμὰ Στυμφαλίς, εὐανθὴς Μετώπα (ἡ 

Μετώπη δὲ ᾿Ασωποῦ μὲν ἦν γννή, 

θυγάτηρ δὲ Λάδωνος τοῦ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ 

ποταμοῦ, μήτηρ δὲ Θήβης, ἀφ᾽ ἧς ἡ 
Πινδάρου πατρίς) Ο. 6. 84. 

μᾶτρόπολις] "ποίδεν εἰΐν “μεγαλᾶν πο- 
λίων ματρόπολιν Θήραν γενέσθαι᾽᾽ Ῥ. 4. 

20. Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε, 
φίλαν ξένων ἄρουραν Αἰρίηα Ν. ὅ. 8. 

μᾶτροπόλος, -ον] αδίεπάϊηρ 10 πιοίδδνς 

ματροπόλῳ σὺν ’Ελειθυίᾳ (καταχρηστι- 

κῶς ϑ5οῃτγ., Ργίῃ. (οπιτῃ.) Ρ. 8. 9. 

μᾶτρυιά] »"οἵδεν ἐν ἰαι “Ἐκ τε ματρυιᾶς 

ἀθέων βελέων'" αιηοάϊκςε, τηοῖποσ ἰπ 1ᾶνν 
οἵ ῬΗσχοϑ, οἵ. ἐγ, 49 Ρ. 4. 162. 

μᾶτρως] (τως, -ωος, -ὧι, τῳ; τες, -ὠων.) 
γεϊαίῖυε οπ δε »εοϊδεγ'ς οἰάε. ἃ. πιοίδενγ' 5 

αιλεν μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσσέ νιν 

ἰσώννμον ἔμμεν Ορουβ Ο. 9. 68. Ὀ. 

"ποἰλέτ᾽ 5 δνοίδεν, τρεῖς εἰ δέ τοι μάτρῳ 

μ᾽ ἔτι Καλλικλεῖ κελεύεις στάλαν θέμεν 

Ν. 4. 80. καὶ νῦν τεὸς μάτρως ἀγάλλει 

κείνου ὁμόσπορον ἔθνος, Πυθέα (Μίη- 

βάτο, οἱ ΣῪΡ υἱ νὶά.: Πυθέας οοἀά,, 

ΜΉΠ]., 5εὰ ςο(. 1. 0. 02) Ν, δ. 48. ἄραντο 

γὰρ νίκας --- ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μάτρως 

(Εγ. ϑομβπιίά: μάτρωες οοἀά.: ἱ. 6. (Βς 

80ὴ5 οἱ ,απιροῦ δπὰ {πεῖγ ὑποὶς Ευξαν- 

πηθης8) 1. ὃ. 62. ἀυ., μάτρωί θ᾽ ὁμωνύμῳ 
δέδωκε κοινὸν θάλος 1. 7. 24. ς- 

αποδϑίον ΟἹ 4Π|6 »οίδεγ᾽ 5 οἰ ὧδ εἰ δ᾽ ἐτύ- 

μὼς ὑπὸ Κυλλάνας ὄρος, ᾿Αγησία, μάτρωες 

ἄνδρες ναιετάοντες ἐδώρησαν Ο. 6. 77. 

ἔπεται δὲ (ἐπέβα δὲ ςοηὶ. ΜΜ11.), Θεαῖε, 

ματρώων πολύγνωτον γένος ὑμετέρων 

εὐάγων τιμά Ν. 10. 87. σνμβαλεῖν μὰν 

εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρον πάλαι αἷμ᾽ 

ἀπὸ Σπάρτας, -- καὶ παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ 

ῥοᾶν κεκραμένον ἐκ Μελανίπποιο μάτρωος 

Ν. 11. 87. Ἱματρω[ Πα. 706. Ὁ. 2. 

μᾶχα] (-α, -ας, -ᾳ, «αν; -ἄν, «αἱς.) δας 
ἐν μάχαις τε πολέμου τιμώμενο; Ο. 2. 44. 

πτολιτόρθοις ἐν μάχαις Ο. 8. 36. ἕα 

πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν χωρὶς ἀθανάτων 

Ο. 9. 40. τράπε δὲ Κύκνεια μάχα καὶ 
ὑπέρβιον Ἡρακλέα Ο. 10. 1δ. ἐδόκησαν 



μἄχαιρα 

ἐπ᾿ ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος Ο. 18. 

δὲ. ἢ κεν ἀμνάσειεν, οἷαις ἐν πολέμοισι 

μάχαις τλάμονι ψυχᾷ παρέμειν’ Ρ. 1. 47. 
ἐν Σπάρτᾳ δ’ ἄρα τᾶν πρὸ Κιθαιρῶνος 

μαχᾶν (8... χάριν μισθὸν ἀρέομαι: τὰν 
μάχαν εοἄά., οοττ. ΝΝῚ].: 1. 6. δὲ Ῥ]αϊαϊαὶ) 
Ρ, 1. 77. νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα 

καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις 

Ῥ. 8. 27. πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ οἵ- 

κέοισι Ῥ. 10. 42. πειρᾶτο δὲ πρῶτον 

μάχας Ν. 1. 48. ὅταν θεοὶ ἐν πεδίῳ Φλέ- 
γρας Γιγάντεσσιν μάχαν ἀντιάζωσιν Ν. 1. 

67. μάχᾳ λεόντεσσιν ἀγροτέροις ἔπρασσεν 
φόνον (Τῆς.: ἐν μάχᾳ οοἀὰ.) Ν. 8. 46. 

κράτιστον (Ξ.ς. Αἴαντα) ᾿Αχιλέος ἄτερ 
μάχᾳ Ν. 7. 27. παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε 

ναῶν τ’ ἐν μάχαις Ν. 9. 84. τοὶ καὶ σὺν 

μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον 1. δ. 88. 

Τροίας ἵνας ἐκταμὼν δορί, ταί μιν ῥύοντό 

ποῖε μάχας ἐναριμβρότου ἔργον ἐν πεδίῳ 
κορύσσοντα (Τας.: ἐκ μάχας οοἀά.) 1. 8. 

88. 7τε μαχαί ἔτ. 1404, 714 (48). κέντρον δὲ 
μάχας ὁ κρατιστεύων λόγος ἵν. 180. 83. 
Φρυγίας κοσμήτορα μάχας (5Ξ.. “Ομηρον) 

ἐς. 847. οἱ ἱηαϊνίάυα! οοπίεβίβ, Πρ .8, 
ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνδρῶν 

μάχας ἐκ παγκρατίου (δεῖγ.: μάχαν 
ςοἀά.) Ο. 8. δ8. ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ μάχας 

ἕλασεν ἀντιτυχόντ᾽ ἀνὴρ μαχαίρᾳ Ν. 7. 
42. 

μάχαιρα) οτιγυεά «ὐονάὰ μαχαίρᾳ τάμον 
κατὰ μέλη Ο. 1. 49. ἔνϑα νιν ἐκτάνυσαν 

Φρίξου μάχαιραι (8ς. δέρμα λαμπρόν) 

Ρ. 4. 342. τᾷ Δαιδάλον δὲ μαχαίρᾳ φύτευέ 
οἱ θάνατον Ν. 4. δὅ9. ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ 
μάχας ἔλασεν ἀντιτυχόντ᾽ ἀνὴρ μαχαίρᾳ 

(οἱ ποιηταὶ συμφωνοῦσι, τελευτῆσαι μὲν 

αὐτὸν, 55. Νεοπτόλεμον, --- ὑπὸ Μαχαι- 

ρέως: Σ: ν. ΝΝῚ., 1801) Ν, ἡ. 42. 
μᾶχἄνά) γεφομγεοε( 5), γεδομγοεζεϊεες ἐκ 

θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς 

Ῥ. 1. 41. τὰν δ’ ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν 

Ῥ, 8, 62, δαίμον᾽ ἀσκήσω κατ᾽ ἐμὰν θερα- 

πεύων μαχανάν Ῥ. 8. 109. τεὸν χρέος, ὦ 
παῖ, νεώτατον καλῶν, ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ 

μαχανᾷ Ρ. 8. 834. βίον κορυσσέμεν ὀρθο- 

βούλοισι μαχαναῖς Ῥ. 8. 716, ἐπεὶ ψεύδεσί 

816 μεγάνωρ 

(οἱ -- Ὁμήρῳ) ποτανᾷ τε μαχανᾷ σεμνὸν 

ἔπεστί τι Ν. 7. 22. 

μαχατάς] ὠανγίον καὶ μὰν ἁ Σαλαμίς γε 
θρέψαι φῶτα μαχατὰν δυνατός Ν. 3. 18. 
δουρὶ Περικλυμένου πρὶν νῶτα τυπέντα 
μαχατὰν θυμὸν αἰσχυνθῆμεν Ν. 9. 260. 

μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον Ι. 7. 81. 

μαψυλάκας) ολαμενγεν ταὐτὰ δὲ τρὶς 

τετράκι τ’ ἀμπολεῖν ἀπορία τελέθει, 
τέκνοισιν ἅτε μαψυλάκας ᾿,Διὸς Κόριν- 
θος᾽᾿ (μαψυλάκαις σοπὶ. 1. Ο. ϑομπείάοτ: 

οἵ. Ἔσϑηκεῖ, Νόοσι. Αθ., 2. 96.) Ν. 7. 106. 

ΜΜεγᾶκλέης] 5οη οἱ Ηἱρροκτγαῖςβ οἱ ΑἸ θηβ, 
οὐ (ῃς οἶδῃ ΑἸΚιμαϊοπί αἱ, υνἱῆποτ ἢ 

186 ἰουγοσβα οματίοι δὲ Ὠεὶρμὶ, 486 
Β. ς. ὦ Μεγάκλεες Ῥ. 7. 17. 

(Μεγάκλεια)) νΐε οἱ Ῥίπάατγ, ἰεδῖ., Νἱῖ, 
Απαῦσ., Ρ. 8. 38. Ὧγ., γήμας δὲ Μεγάκλειαν 

τὴν Λυσιθέου καὶ Καλλίνης (5Ξ.. Πίνδαρος) 

ἐεθῖ. δὰ ἐγ. 9ές. 

μεγᾶλᾶνορία)] ανιδίδοιις αὐοέΐοη ἀλλ᾽ 

ἔμπαν μεγαλανορίαις ἐμβαίνομεν, ἔργα τε 

πολλὰ μενοινῶντες Ν. 11. 44. 

μεγᾶλάνωρ) γομἃὰ σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ μιν 
φίλον καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν 
Ρ. 1. δ2. μεγαλάνορος ᾿Ησυχίας ἔτ. 109. 2. 

μεγάλαυχος] ὑτοὸ 5υῦ5., ἃ νια» οὗ φιεῤγεριε 
εοηἤάεμοε βία δὲ καὶ μεγάλαυχον ἔσφα- 

λεν ἐν χρόνῳ Ρ. 8. 15. 
μεγᾶλήτωρ)] ρνεαΐ ᾿εαγίεὰ ἀλλ᾽ ἐν Οἱ- 

νώνᾳ μεγαλήτορες ὀργαὶ Αἰακοῦ παίδων 
τε Ἰ. ὃ. 84. 

μεγἄλόδοξος, -ον] οἵ ξτγέαί {αν16 σώτει- 

ρα --- μεγαλόδοξος Εὐνομία Ο. 9. 10. 

μεγᾶλοκευθής) δ υαϑί ἐνιίσντον μεγα- 
λοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοις Ρ. 2. 83. 

μεγᾶλόπολις) {. αἀ)., φγεα! οἷν μεγα- 
λοπόλιες ὦ Συράκοσαι Ρ. 2. 1. αἱ μεγα- 

λοπόλιες ᾿Αθᾶναι Ῥ. 7.1. 

μεγᾶλοσθενής) οἵ φγέα! εἰγεμρίη μεγαλο- 

σθενεῖ ---- ὀρφανιζομένῳ Πηλείδᾳ Ῥ. 6. 21. 
παῖ μεγαλοσθενέος, ἄκουσον, “ρας Ν. 7. 

2. χα μεγαλοσθενί τ. 338. 1. 
μεγαλόφρων] Ἰμεγαλοφρωίν Ῥ. Οχγ. 2442, 

ἐγ, 72. 

μεγάνωρ] ἰονάϊν 
του Ο. 1. 2. 

μεγάνορος ἔξοχα πλού- 



Μεγάρα 

Μεγάρα) ἀδυρπέοεν οὐ Κγεου οὐ ὙμοΌεϑ, 
νὴ οὐ Ηδγαῖῖ68 αὔξομεν ἔμπυρα 

χαλκοαρᾶν ὀκτὼ θανόντων τοὺς Μεγάρα 
τέκε οἱ Κρεοντὶς υἱούς 1. 4. 64. 

ἹΜέγδρα) (τά) ν᾿ ετο ρᾶπιεβ ννεσο μοϊὰ ἴῃ 

Βοηους οἱ ΑἸΚαῖμοοβ δηὰ Λροῖϊο (Ν. 58. 

844 Σ, Ν. 8. 147 Σ., οἴ. Νίσος.) ἐν 

Μεγάροισίν τ᾽ οὐχ ἕτερον λιθίνα ψᾶφος 
ἔχει λόγον (κατὰ τὰ Μέγαρα ἔθος ἐστὶ τῶν 
νικηφόρων τὰ ὀνόματα λίθοις ἐγκολάτττε- 
σθαι. Σ.) Ο. 7.806. Πέλλανά τε καὶ Σικυὼν 

καὶ Μέγαρ᾽ (5ς. μαρτυρήσουσι νίκας) 

Ο. 18. 109. Μεγάροις δ᾽ ἔχεις γέρας 
(ὈγΖ.: ἐν Μεγάροις οοἀά.) Ῥ. 8. 78. τίν γε 

μὲν --- ἀεθλοφόρον λήματος ἕνεκεν Νεμέας 

᾿Επιδαυρόθεν τ’ ἄπο καὶ Μεγάρων 

δέδορκεν φάος Ν. 8. 84. 
μέγᾶρον) (ον, -ῷ, -ον; -ῶν, -οις.) α.- 

μαϊϊ, ραίαεε χρυσέας ὑποστάσαντες εὖ- 

τειχεῖ προθύρῳ θαλάμου κίονας ὡς ὅτε 

θαητὸν μέγαρον πάξομεν Ο. 6. 2. τοῖσι 

μὲν ἐξεύχετ᾽ ἐν ἄστει Πειράνας σφετέρον 
πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ 
μέγαρον Ο. 18. 62. καί ῥ᾽ ἦλθον Πελία 
μέγαρον Ρ. 4. 184. ἐπέγνω μὲν Κυράνα 

καὶ τὸ κλεεννότατον μέγαρον Βάττον 

δικαιᾶν Δαμοφίλου πραπίδων Ῥ. 4. 280. 

οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον 

κατακρύψαις ἔχειν Ν. 1. 81. Ἐ. οὶ. 

ῬΙῸ 58. οἷαν Βρομίου τελετὰν καὶ παρὰ 

σκᾶπτον Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις 

ἴσταντι Δ. 2. 8. αὐτίκα δ᾽ ἐκ μεγάρων 
Χίρωνα προσήνεπε φωνᾷ (535. ᾿Απόλλων, 
ὶ. 6. ἔσοπὶ δἷ8 σανϑὴ Ῥ, 9. 29. 

Μέγξς]) ἰαΐμπον οἱ Πεϊηΐβ οὐ Αἰξίπα. ΔδΔδεί- 
νιος δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα 

Νεμεαῖον ἄγαλμα Ν. 8. 16. ὦ Μέγα, τὸ δ᾽ 

αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόν 
Ν. 8. 44. 

μέγᾶς] 1. (μέγας. -αν, -άλοι, -«ἀλων; -ἀλα, 

τάλας, -ἄλᾳ, -ἀλαν, -ἀλαι, -αλᾶν, -άλαις, 

-άλας; μέγα, μεγάλῳ, μέγα, μεγάλων, 

μεγάλα.) ἃ. βγεαί ἴῃ 58ϊΖο, α. οἵ 

Ῥοορὶς, δηΐπιβ]8. τὸν μέγαν πολεμι- 

στὰν ἔκπαγλον ᾿Αλκυονῆ Ν. 4. 27, ἀρχὸν 

οἰωνῶν μέγαν αἰετόν 1. 6.ὄ 60. β. οἵ 
τηϊηρ8, μέγαν ὄλβον Ο. 1. δῦ. θό- 

817 μέγᾶς 

ρυβον --- μέγαν Ο. 10. 78. μεγάλας δρυός 
Ῥ. 4. 8364. ᾿᾿μέγαν ἄλλοθι κλᾶρον ἔχω; 

Πα. 4. 48. Ἰέσελθὼν μέγα (8.. στέγος, 
αἰπλπι.) {γ. 169. 18. λιπαρᾶν τε Θηβᾶν 
μέγαν σκόπελον ἔτ. 196... Ῥ. α. οἱ 
ΡΟΟρΙςο, »πὴρδίν, δουεγεῖρη τἄλλοισι δ’ 

ἄλλοι μεγάλοι (ἐπ᾽ ἄλλοισι ςοπὶ. ὈνΥΖ.) 

Ο. 1. 118. πατὴρ --- μέγας (Π: γᾶς οοἀά.: 

Κτοποβ) Ο. 2. 70. θεῶν βασιλεὺς ὁ μέγας 

Ζουβ Ο. 7. 84. σεμνᾷ μὲν κατάρχει Ματέρι 
πὰρ μεγάλᾳ ῥόμβοι τυπάνων Δ. 3. 9. 
Ματρὸς μεγάλας ἔτ. 96. 8, μεγάλας θεοῦ 

Οτεαὶ Μοίδογ ἔτ. 96. 1. β. οἱ {πίπρ5, 

ἐγεαὶ μεγάλων ἀέθλων ἀγνὰν κρίσιν 

Ο. 8. 31. μέγαν ὅρκον ὁμόσσαις Ο. 6. 20. 

θεῶν δ᾽’ ὅρκον μέγαν μὴ παρφάμεν Ο. 7. 68. 

μεγάλαν ἀρετὰν Ο. 8. δ. μέγα τοι κλέος 
αἰεὶ Ο. 8. 10. μεγάλαις ἀρεταῖς Ο. 11. 6. εἴ 

τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει, μέγα τοι 

φέρεται πὰρ σέθεν ῥτ. εἰρλίν Ῥ. 1. 871. 
ἔδωκεν μέγα κῦδος Ῥ. 2. 89. ὁ μέγας 
πότμος Ῥ. 8. 86. σμικρὸς ἐν σμικροῖς, 

μέγας ἐν μεγάλοις ἔσσομαι Ῥ. 8. 107. 

“᾿μεγαλᾶν πολίων" Ῥ. 4. 19, Ρ. δ. 16. 
“μεγάλας --- Λακεδαίμονος" ῬῚῸ 4. 48. 

““μεγάλαν προγόνων τιμὰν Ῥ. 4. 148. 

μεγαλᾶν δ᾽ ἀρετᾶν (ν. 1. μεγάλαν δ᾽ ἀρε- 
τὰν) Ρ. ὅδ. 98, Διός τοι νόος μέγας Ρ. δ. 

122. ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν ἁβρότατος 
ἔπι μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται (ρετῆαρ8 

ἀπὸ κοινοῦ νἱτῃ ἁβρότατος δπὰ ἐλπίδος) 

Ῥ. 8. 89. “᾿μεγάλαν δύνασιν'᾽ Ρ. 9. 80. 

ἀρεταὶ δ᾽ αἰεὶ μεγάλαι πολύμνθοι Ῥ. 9. 70. 

θέμεν αἷνον ἀελλοπόδων μέγαν ἵππων τ. 

Ν. 1. 6. μεγάλων δ᾽ ἀέθλων Ν. 1. 11]. ἐν 

κορυφαῖς ἀρετᾶν μεγάλαις Ν. 1. 84. ταῖς 
μεγάλαις --- ᾿Αθήναις Ν. 2, 8. ᾿Αχιλεὺς --- 

παῖς ἐὼν ἄθυρε μεγάλα ἔργα Ν. 8. 44. 
αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν Ν. δ. 14. ἕλπομαι 

μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν ὧὦτ᾽ 
ἀπὸ τόξον ἱείς λαυΐηρ ν»ιαὰξ α ῥγνοι 

εἰαῖι Ν. 6. 27. ἀλλά τι προσφέρομεν 

ἔμπαν ἢ μέγαν νόον ἤτοι φύσιν ἀθανά- 

τοις Ν. 0. 4. ἀρετὰς ἀποδεικνύμενοι μεγά- 

λας Ν. 6. 47. ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ 

Ν. 1. 12. παρὰ μέγαν ὀμφαλὸν εὐρνκόλπον 
μόλεν χθονός Ν. 7. 33. καὶ μέγα ἔργον 



μεγασθενής 

ἐμήσαντ’ ὠκέως Ν. 10. θ4. μεγάλαι δ᾽ 
ἀρεταὶ Ι. 8. 4. μή μοι μέγας ἕρπων κάμοι 

ἐξοπίσω χρόνος ἔμπεδος Πα. 2. 20. Ἰν ἐν 
Ἄργει μεγάλῳ Δ. 1. 7. ἀρχὰ μεγάλας 
ἀρετᾶς ἐτ. 20ῦ. ὁ μέγας --- κίνδυνος Ο. 1. 81. 
ἔπαθον -- μεγάλα Ο. 2, 28. ταὐταν 

μεγάλαν ἀνάταν Ῥ. 8. 24. πεδὰ μέγαν 
κάματον Ρ. ὅ. 47. ἡσυχίαν καμάτων 

μεγάλων ποινὰν λαχόντ᾽ ἐξαίρετον Ν. 1. 
70. ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων λυθέντες Ι. 8. 0. 
πρὸ πόνων δέ κε μεγάλων Πα. 6. 90. τὸν 
μονοκρήπιδα πάντως ἐν φυλακᾷ σχεθέμεν 

μεγάλᾳ Ῥ. 4. 78. Ὑ. Ὦ. 8. Ρ͵ΓῸ δᾶν., 

εγεαϊν συγγενεῖ δέ τις εὐδοξίᾳ μέγα 
βρίθει Ν. 8. 40. δ. ίγαξ. Παντα μεγανῖ 
τ. 169. 14. 

2. Ἑςοπιρ., μείζων. (-ὧν, τω; -ονα δος.) ργεα- 

εν κτίσεν δ᾽ ἄλσεα μείζονα θεῶν Ρ. δ. 89. 

δαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων ἄδολος τελέθει 

(ρτ.: ν. νοῦ ἃ. ΜῦμΙ, Μ. Η-, 1968, 200) 
Ο. 7. 88. ἢ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσῶπα- 

μένον εὐθυμίαν μείζω φέρει 1. 1. 03, ἽἹκε 

μεζον θεῖ (ΠΞΦ: μεγα Π.) Ῥ. Οχγ. 2448, ἐτ. θ. 

3. β8υρετὶ., μέγιστος. (-ῳ, -ον, -οἱ; -ἂν, 

αῖς; τον ποπι., ἃςς., -ἃ δςι.) ἃ. οἱ 

Ῥβορῖὶς, "πὶρ᾽ εεί πατρὶ μεγίστῳ 

Ζουβ Ο. 10. 46, ςἕ. Ο. 9. 61. Δαναῶν ἦσαν 

μέγιστοι {7 “7) [δε 830}8 οἱ Ταῖδοβ Ν. 9. 

17. σθένει κραιπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι 
ἄνδρες αὔξοντ᾽ τ. 1838. 4. Ῥ. οἵ 

τοίηρθ, φγεθρεηδηΐ, ξογεηιοσί ἑορταῖς 
θεῶν μεγίσταις Ο. δ. δ. τεθμόν τε μέγιστον 

ἀέθλων Ο. 6. 6869. τιμὰν μεγίσταν πράγ- 
ματι παντὶ φέρειν Ῥ. 4. 218. τὸ μὲν 

μέγιστον τόθι χαρμάτων ὦὥπασας Γ᾿. 8. θ4. 
τὰ μέγιστ᾽ ἀέθλων ἕλῃ τόλμᾳ τε καὶ 

σθένει Ρ. 10. 24. μέγιστον δ᾽ αἰόλῳ Ψεύ- 

δεῖ γέρας ἀντέταται Ν. 8. 25. ἀστῶν γενεᾷ 
μέγιστοι κλέος αὔξων ρὑγτ. 1. 7. 29. ἔχεν 

δὲ σπέρμα μέγιστον ἄλοχος (,. ς. τοῦ 
μεγίστου, οἱ Ζευ5) Ο. 9. 61. ς. ἴγαβξ. 

ὁ μέγιστίος Πα. 7. ἃ. 8. Ἱμεγιστων( ἔτ. 

21δε. 2. 

μεγασθενής)] »"ἰσλν ἴη οἰγεηρίξ μεγα- 

σϑενὴς --- Γαιάοχος Ποσειδάν Ο. 1. 28. σέο 
ἕκατι καὶ μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν 
ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων Ῥτ. 1. δ. 2. 

318 μείγνυμι 

Δωδωναῖε μεγασϑενὲς ἀριστότεχνα πάτερ 
Ζευβ ἔτ. δή. 1. 

μεγαυχής} ῥνομά 
παγκρατίῳ (Ετ. 

ςοἀά.) Ν. 11. 21. 

μεγιστόπολις] {. ἀ«)., ὐὐο »ιαλες οὐξδς 5:6- 

ῥνενιεῖν ρνεαὶ (ν. ΜΝ ΠΠἸῖροτ, ϑρσγαςῦ. ὐπηξοτ- 

ϑυσπυπροῃ, 18) Ἡσυχιία, Δίκας ὦ με- 

γιστόπολι θύγατερ Ρ. 8. 2. 
μεδέων] γείηρ οὐεν ς. ᾷεπ., ἀαΐ. ὦ Πάν, 

᾿Αρκαδίας μεδέων ἐγ, 96. 1. ὦ Ζεῦ πάτερ, 
νώτοισιν ᾿Αταβυρίου μεδέων Ο. 7. 88. 

ὀνυμακλύτα γ᾽ ἔἕνεσσι Δωριεῖ μεδέοισα 
πόντῳ νᾶσος, --- Αἴγινα Πα. 6. 124. 

ΜΜέδοισα] οἠς οὗ ἐδα τῆτες Οογβοη ϑἰβέετβ. 
εὐπαράου κρᾶτα συλάσαις Μεδοίσας υἱὸς 

Δανάας Ρ. 12. 16. μακρὰ μὲν τὰ Περσέος 
ἀμφὶ Μεδοίσας Γοργόνος Ν. 10. 4. 

μεθέπω] α«. “οἱΐοιν (αβεν) τὰν (ἔλαφον) 

μεθέπων ἴδε καὶ κείναν χθόνα Ο. 8. 81. 
ἐπεὶ νεφέλᾳ παρελέξατο, ψεῦδος γλυκὺ 
μεθέπων Ῥ. 3. 87. Ὁ. ονηδγασδ ταύ- 

ταν μεϑέπων Διόθεν αἷσαν νῦν πέφανται 
οὐκ ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας Ν. 0. 

18. ἑκόντι δ᾽ ἐγὼ νώτῳ μεθέπων δίδυμον 
ἄχθος ἄγγελος ἔβαν Ν. 6. 57. 

μεθομήρεος͵ αεοονιρῥαπγίηρ ο. Βεῃ. Ετ. 
Μδαρ., Πίνδαρος δὲ ἐν ὕμνοις" ἐρίφων μεθ- 

ομήρεον, οἷον ὁμοῦ καὶ μετ’ αὐτῶν 

πορευόμενον οὗ Ῥδη ὃ ἔτ. 47. 

μεθύόω] δὲ ἀνωηλεη. ὄφρα σὺν Χειμάρῳ 
μεθύων ᾿Αγαϑωνίδᾳ βάλω κότταβον 
ἐσ. 198. 2. 

μείγνυμι] (μειγνύντων (μίγ. σοἀά, ΡΙυῖ.); 
μειγνύμεν (μιγ. οοἀὰ. ΡΙυξ.): ἱπιρέ. μείγ- 

νυον (μίγ. εοἀά.): δογ. ἔμειξεν (ἔμιξ. 

οοἀά., ΠῚ; μεῖξαι (μῖξ. εοὐά.): 8588. 

μείγνυνται (μίγ. οοὐά. Ὀΐοπ. Ηδ].); 
μειγνύμενον (μιγ. οοἀά.): ἱπιρί. ἐμείγνυτ᾽ 

(ἐμίγ. ςοἀά.), ἐμείγνυντο (ἐμίγ. οοἀὰ. 

ῬΙυϊ.): δοτ. 1, μίχθη, ἔμιχθεν; μιχθείς, 

-έντα, -ἐντες, -εἶσα; δοτ. 2, μῖίγεν; μῖ- 

γεῖσ(α) : ρζ. μέμικται; μεμιγμένον; μεμίχ- 

θαι: μι Ῥαϑ88ῖπὶ οοἀὰ., 7: μει Θοἢγ.: 1 18 

ποογίαϊη ΨΒΟΙΠΕΣ μὶ ΟΥ μεῖὶ 5ῃουϊὰ Ὅς 

νῷὐτίοη ἰπ δοσζ. 1 Ρᾶ55. δπὰ ρί. ρΡᾶ58.: 

4180 ρα88. μίσγονται; μισγομέναν.) »εηρὶε 

πάλᾳ καὶ μεγαυχεῖ 
ϑοῃπιά: μεγαλαυχεῖ 



μείγνυμι 

1.0. ὅς. ἀπὰ ἀαῖ.,, ἃ. ηηπρὶς οἱ ῥόδα 
τε κόμαισι μείγνυται (ϑοῆτ.: μίγνυνται, 

μίγνυνται ςοἀὰ. Ῥίοη. Η].) ἔτ. 76. 17. 

τηοξ., ἐλαφρὸν ὄρχημ᾽ οἶδα ποδῶν μειγνύ- 

μεν (Ξα. αὐλοῖς, 5ίπια., ΜῈ: μίγνυμεν 

οοἀὐά. Ῥ)]υΐζΑλτοῦῖ: οοσγ. ϑίορμδηυβ, ΘΟὮσ.) 

“ὐ ΙΟ͵Ό. 1.5 ρᾶ55., ἔχει συγγενὴς 

ὀφθαλμὸς αἰδοιότατον γέρας τεᾷ τοῦτο 
μειγνύμενον φρενὶ (ϑοῖτ,: μιγν. οοἀά.: 

δ, 6. οὐ Δὲ αὐάίἐἑοη οὗ γοιεν τυϊδάοη!) Ῥ. 

ὅ. 19. Ὁ. δγίηρ ἰο, αν οὴη ναόν" τὸν 

μὲν Ὑπερβορίέοις)] ἄνεμος ζαμενὴς ἔμειξ 
(Θοῦχσ.: ἐμιξί Π: οἱ. Ῥαυϑ., 10. δ. 9, οὐ 86 

βεςοηὰ Βοεϊρδίο ζοτρὶς οὗ Αροὶῖο, πεμφθῆ- 

ναι --- ἐς Ὑπερβορέους φασὶν --- ὑπὸ τοῦ 
᾿Απόλλωνος) Πα. 8. 64. θύματα μειγνύντων 

πυρὶ τηλεφανεῖ (5ςἢγ.: μιγν. οοἀά. ΡΙυ- 

τις) Θρ. 7. 9. πιεῖ., ἐπε ρον, Κόλ- 

χοισιν βίαν μεῖξαν (5οῃτ.: μῖξαν οοἀά.: 
“ἸΔΈΘΠ6μοὸ ἀκ Ἰυα 5 ἀϊοΐαπι,"" Θοῦτ.) Ῥ. 4. 

218. μάτρωι --- χάλκασπις ᾧ πότμον μὲν 
"Άργς ἔμειξεν 1. 7.28. Ρ4595., καὶ Λακεδαιμο- 

νίων μιχθέντες ἀνδρῶν ἤθεσιν ἕν ποτε Καλ- 

λίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ νᾶσον ῥείηρ 
δυγοιρῆ! ανιοηρ ἐδδ παδίίαἰίον5 οἱ [56 5Ρ6ν- 

ἐαης Ῥ. 4.257, ςξ. Ῥ. 4.251. ς. α. ἐγοῦη υἱἱὰ 

λαὸν --- θαμὰ δὴ καὶ ᾿Ολυμπιάδων φύλλοις 

ἐλαιᾶν χρυσέοις μιχθέντα Ν. 1. 18. Κοριν- 
θίων ὑπὸ φωτῶν ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυ- 

χαῖς ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη Ν. 2. 22. 

᾿Αμφιτρύωνος ἀγλαὸν παρὰ τύμβον Καδ- 

μεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μείγννον 

(ϑεῖγ.: μίγνυον οοἀὐά.) Ν. 4. 21. ἄξιος 

εὐλογίαις ἀστῶν μεμίχθαι 1. 8. 3. β. 

Ρᾶ58., δὲ αἰεοίεα ὃν ἔστα δὲ θάμβει 
δυσφόρῳ τερπνῷ τε μιχθείς Ν. 1. δ6. 

ἃ. οοπίγαοι ἃ τααττίαρα, ἴογ, Ὀσέννεοη Ῥ6ζ5. 

ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε γάμον μιχθέντα 
κούρᾳ θ᾽ ὝὙψέος (ν. 1. μιχθέντι) Ῥ. 9. 18. 

καταίνησάν τε κοινὸν γάμον γλυκὺν ἐν 
ἀλλάλοισι μεῖξαι (μῖξαι, μίξειν οοἀὰά.: 

οοστ. 50 σ.) Ρ. 4. 223. 

2. ο. ἐν τ ἀδῖξ,, ρ858., πγεΐ., εογπδ τπίο 

ἐομεῖ ωὐἱδ ἕν τ’ ᾿ωὠκεανοῦ πελάγεσσι 

μίγεν πόντῳ τ᾽ ἐρυθρῷ Λαμνιᾶν τ’ 
ἔθνει γυναικῶν ἀνδροφόνων (ζευρταα οἵ 

Β6Ώ565 1.Ὁ δηὰ 4. Ὁ 8 ἱπϊεπ θα) Ρ, 4. 251. 

819 μείλιχος, “ον 

διὰ 50 δὲ ἐπάοιυεὰ ἰῇ νῦν δ᾽ ἐν αἷμα- 

κουρίαις --- μέμικται (50. Πέλοψ) Ο. 1. 

91. (Ολυμπία) ἵν᾽ ἀθανάτοις Αἰνησιδάμου 

παῖδες ἐν τιμαῖς ἔμιχθεν 1. 2. 29. 

3. ς. σὺν 1 ἀδῖ., ρ485., δὲ τεἰχεά, σονιδίπεὰ 

ωἷἱ!λδ ἐγὼ τόδε τοι πέμπω μεμιγμένον 

μέλι λευκῷ σὺν γάλακτι Ν. 8. 77. 
4. ρ858. »εΐηρὶε ἰορείλδεν ἃ. ΔῸ8. ἥρωες 

αἰδοίαν ἐμείγνυντ᾽ ἀμφὶ τράπεζαν θαμά 

(ϑίορμβδηυβ: ἧρως --- ἐμίγνυτο «οἀά. 
ῬΙυϊατο ) ἐσ. 187. Ῥ. ο. ἀαι., δὲ μηἷ- 

ὰ ὧἰῇἢ οὗ βοχυαὶ ἱπίδγοουτβο. (Πιτάνα). 

ἅ τοι Ποσειδάωνι μιχθεῖσα Κρονίῳ λέγεται 

παῖδα --- τεκέμεν Ο. 6. 29. 'Ρόδῳ ποτὲ 
μιχθεὶς τέκεν ἑπτὰ --- παῖδας Ο. 7. 17]. 

᾿Ολύμπιος ἀγεμὼν θύγατρ᾽ --- ᾿᾽Οπόεντος 

ἀναρπάσαις ἕκαλος μίχθη Ο. 9. ὅ9. 

Κένταυρον, ὃς ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν 
ἐμείγνυτ᾽ (5οὩτ.: ἐμίγνυτ᾽ οοἀά.) Ρ. 3. 46. 

πρόσθεν ἀκερσεκόμᾳ μιχθεῖσα Φοίβῳ Ῥ. 8. 

14. θαλάμῳ δὲ μίγεν ἐν πολυχρύσῳ 

Λιβύας Ρ. 9. 68. τέκε οἱ καὶ Ζηνὶ μιγεῖσα 

δαίφρων ἐν μόναις ὠδῖσιν ᾿Αλκμήνα Ρ. 9. 

84. ποντίαν θεὸν --- Ζηνὶ μισγομέναν ἣ 

Διὸς παρ᾽ ἀδελφεοῖσιν Ι. 8. 36. ἡ)μιγεῖσ᾽ 

α Πα. 1. ἃ. 1. τᾶς ὁ κράτιστος ἐράσσατο 

μιχθεὶς τοξοφόρον τελέσαι γόνον Πα. 
ἼΒ. δ1. Ἰκόρα μιγεῖσ᾽ ᾿ωκεανοῦ Μελία 
σέο, Πύθι[ε (λέχει βϑιιρ». 6-Η.) Πα. 9. 48. 

Μένδητα --- αἰγιβάται ὅθι τράγοι γνναιξὶ 
μίσγονται ἔτ. 20]. 3. 

Μειδίας] ὅπ ᾿ϑιμπιίαῃ νἱοίοτ, τεϊατνς οὗ 

Ῥγίῃςαβ οὗ Αἰρίπδ. ἰεϑὲ., Σ, 1. δ. ἰηϑοσ,, 

ἐν γὰρ τῇ γεγραμμένῃ Μειδίᾳ δῇ. 
(νι1.: ὠδῇ μίδα, μῖ᾿ ὠδῷᾷ οοἀά.: Μίδᾳ 
εὐά. νυ]ᾳ.) ν. ἐς8ξ. δὰ {τ. 4. 

Μειδῦλίδαι) λη Αἰρίπεΐαπ οἰδπ. αὔξων δὲ 
πάτραν Μειδυλιδᾶν λόγον φέρεις (Βετρκ: 
Μιδυλιδᾶν ςοἀά.) Ῥ. 8. 88. 

Μειδύλος) οἱ Αἰρίπα, Ῥσοροηιίοσ οἱ [μα 
Μεϊάγ!α:. ἁ Μειδύλον δ᾽ αὐτῷ γενεά 

(Βεῦρκ: Μιδύλου ςοἀά.) (τ. 190. 

μείζων] ν. μέγας. 

μειλίχιος) ρεπεϊς μειλιχίοισι λόγοις. Ῥ. 4. 

128. μειλιχίοις τε λόγοις Γ. 4. 240, 

μείλιχος, -ον] ξεη6 Χάρις δ᾽ ἅπερ ἅπαντα 

τεύχει! τὰ μείλιχα θνατοῖς Ο. 1. 80. “ἕ- 
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τραπε μείλιχος ὀργὰ παρφάμεν τοῦτον 

λόγον" Ρ. 9. 43. λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν 
ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰών Ρ, 8. 97. 

μείς] ν. μήν. 
μείων] ν. μικρός. 

μέλαθ'ρον] ελανιδεν σφ’ (-- χεριαρᾶν' 
τεκτόνων δαίδαλα) ἔχει κνπαρίσσινον 

μέλαθρον Ρ. δ. 40. 
Μέλαμπος) (οἰ. Βαιτείτ, Ηστιιο5, 1984, 

4381.) 80η οἱ ΑἸηγίμπδοῃ, ἃ 5θεγ, σουϑίῃ! 

οἱ ]453οι. ταχέως δ᾽ Αδματος ἧκεν ' 

καὶ Μέλαμπος εὐμενέοντες ἀνεψιόν Ῥ. 4. 

120. ἀλλ’ ὅ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν 
λιπ᾿τὼν πατρίδα μοναρχεῖν Ἄργει θέμενος 

οἰωνοπόλον γέρας (μελάμπος Π: ν. ΤΏ υπτ.- 
πιοσ, 16) Πα. 4. 38. 

μελάμφυλλος, -ον] ἀαγὰ υἱὴ ζοαρε Αἴτ- 

νας ἐν μελαμφύλλοις --- κορυφαῖς Ρ. 1. 27. 

Μελάμφυλλον] ἃ πιουπίαίπ πεᾶτ ΑὈάοτα, 
ποθ 106 Ῥεορῖίὶβα οἱ Αδάοτα νοῦ 8 

νἱἹοΐοσγ. κείνοις δ᾽ ὑπέρτατον ἦλθε 

φέγγος ἄντα δυσμενέων Μελαμφύλλοι' 
προπάροιθεν Πα. 2. θ9. 

μελάναιγις ἢ] ὧὐΓὰ δίαοὶ αδρῖς Ἰγαιγιν χθόν᾽ 
αΓ (μελα], κνα] βὺρρ. 1.006}) ἔτ. 516}. 7. 

Μελάνιππος] ὁ Τποῦαπ οτο, γ8ὸ πουπαεὰ 
Ὑγνάουβ δηὰ 'ινᾶ8 Ηἰ]οὰ Υ ἷτὰ ἱπ ἀ6- 

ἰεπαϊηρ ὙΠερε8 αραίπθὲ (ῃς ϑενεπ. 

(αἷμα) παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ῥοᾶν κεκραμένον 
ἐκ Μελανίτγποιο μάτρωος Ν. 11. 87. 

μελαντειχής) οὐὐέλ δίαολ τυαἱ!ς μελαν- 

τειχέα νῦν δόμον Φερσεφόνας ἔλθ᾽, ᾿Αχοῖ 
(μειλαντειχέα ΜΔ88) Ο. 14. 30. 

μέλας] (μέλᾶνος, -ἄνι; -αἰνας, -αἰνᾳ, -αιναν, 
«αἵναι; μέλαν δ.ς.) ἀαγὰ τιεῖ., αἰδηναῖ 

λάχναι νιν μέλαν γένειον ἔρεφον ρτ. Ο. 1. 

08. λέγοντι μὰν χθόνα μὲν κατακλύσαι 

μέλαιναν ὕδατος σθένος Ο. 9. δ0. μέλανος 

ἂν ἐσχατιὰν καλλίονα θανάτου (θάνατον 
ν. 1) Ῥ. 11. ὅθ. οὐ φάος, οὐ μέλαιναν 

δρακέντες εὐφρόναν Ν. 7. 3. ἐν σχερῷ δ᾽ 

οὔτ’ ὧν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρονραι 

Ν. 11. 39. Τηλέφον μέλανι ῥαίνων φόνῳ 

πεδίον 1. 8. δ0. 1Ία φυγόντα νιν καὶ μέλαν 
ἕρκος ἄλμας[ Δ. δ. 16. ὑπὸ σιγᾷ μελαίνᾳ 

κάρα κέκρυπται Παρθ. 1. 10. θεῷ δὲ 

δυνατὸν μελαίνας ἐκ νυκτὸς ἀμίαντον 

ὄρσαι φάος ἔτ. 108 Ὁ. 1. ἢ σιδάρον κεχάλ- 

κευται μέλαιναν καρδίαν ψυχρᾷ φλογί 

τθη ρίμεπθᾷ τ. 128. δ. πάρος μέλαιναν 
καρδίαν ἐστυφέλιξεν ῥτ. τ. 920. 

Μέλας) ἃ τίνος Ποινίηρ ἱπῖο Ἰδκε Κοραὶδὶῃ 
Βοεοῖβ; (8 τεεὰ Ὀεᾶ8 ψεῦς ἰδτηουϑ ἴὸσ 

Ρτοάυοίηα ἢ υΐε5. πρόσθα μὲν ἴς ᾿᾽Αχε- 

λωίου τὸν ἀοιδότατον Εὐρωτπία κράνα 

Μέλ[ανό]ς τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον (ϑυρρ. 
ΥΥ Ι. : τε ποταμοῦ ῥοαὶ Π: ποταμοῦ ἀεὶ. 

Ὑ.11. αὐ κἰοϑθθπια) ἔγ, 70. 2. 

ἹΜελέαγ'ρος] 8005 οἱ Οἰπευβ, Κι! εὰ ὉΥ 
ἌΡοΙο. μαχατὰν αἰνέων Μελέαγρον, 
αἰνέων δὲ καὶ “Ἔκτορα ᾿Αμφιάρηόν τε 

Ι. 1. 82. Με͵λεαγρον (8Ρ». 1.ο06Ὲ1} Ῥ. 

Οχυ. 2022. 117 δὰ λέγ. 846. ἔεβε., Σ ὅσπ., 

ομι, Φ 194, Ἡρακλῆς εἰς “Αἰδον 

κατελθὼν ἐπὶ τὸν Κέρβερον συνέτυχε 
Μελεάγρῳ κτέ. ἔτ. 1498 δὰ Δ. 2. «ΟΣ 
δα Δ. 4ς, Δ. 41. 

μέλει] ν. μέλω. 

μελέτα] (-α, -ᾳ, -αν; -αις.) α. ἰαϊίηρ Ραϊῃ8, 
γασοιείονι, ἀπ ρεμεα ἐν θυμῷ πιέσαις 
χόλον οὐ φατὸν ὀξείᾳ μελέτᾳ Ο. 6. 3871. 

ἕπομαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων μελέταν Ν. 6. δ4. 

Λάμπων δὲ μελέταν ἔργοις ὀπάζων 'Ἡσιό- 

δου μάλα τιμᾷ τοῦτ᾽ ἔπος (ν. Ἡσίοδος) 

Ι. 0. 600. Β. οὐ)εοῖ οἵ σᾶτθ, ΦΟΜΟΦΡΉ, 

Ῥνεοσομραίίον μία δ’ οὐχ ἅπαντας 

ἄμμε θρέψει μελέτα Ο. 9. 107. μελέταν δὲ 
σοφισταῖς Διὸς ἕκατι πρόσβαλον σεβιζό- 
μενοι (85. ἥροες: γπαΐ εν 70γ ἐπομρὴῖ) ἵ. δ. 
28. Ρ]., Λυδῷ γὰρ ᾿Ασώτπιχον ἐν τρόπῳ ἐν 

μελέταις τ᾽ ἀείδων ἔμολον α:"οη8 "1} (ῥοε- 

412) ῥγεοοσιραίίοης Ο. 14. 18. 

μέλημα] «. εαγέ γλυκύ τι κλεπτόμενον 

μέλημα Κύπριδος. τ. 217. Ὁ. οδ͵ϑοὶ 

οἵ αγε; οἵ Ῥεορίς, ἀαγης τὸν Ἵππο- 

κλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς ἕκατι 

στεφάνων θαητὸν ἐν ἄλιξι θησέμεν ἐν καὶ 

παλαιτέροις, νέαισίν τε παρθένοισι μέλημα 

Ρ. 10. ὅϑ. σεμνᾶν Χαρίτων μέλημα τερπνόν 

(8ς. Πάν) ἐτ, 98. 4. 

Μελησίας} δὴ Αἰμεπίαπ ἰγαῖποσ οὐ ντγεδβί- 

1οτβ. εἰ δ᾽ ἐγὼ Μελησία ἐξ ἀγενείων 

κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳ (Μελησίᾳ ν. 1.) 

Ο. 8. δ4. οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα 



μελησίμβροτος, -ον 

στρέφοι Ν, 4. 93. δελφῖνι καὶ τάχος δι᾽ 
ἅλμας ἴἶσόν κ’ εἴποιμι Μελησίαν, χειρῶν τε 

καὶ ἰσχύος ἀνίοχον Ν. 6. θ8. 
μελησίμβροτος, -ον] ἀδαν ἰΟ ΤΏ6Ἡ “ἀ- 

στέων ῥίζαν φυτεύσεσθαι μελησίμβροτον᾽" 
(ρτ.: -βρότων ὁοηὶ. Βαττεῖὶ, Ἡοσίμςβ, 
1964, 4861) Ῥ, 4, 18. 

μέλ[] (μέλι, -ἰτος, -ττι, -1.} λοπν) κόρον δ᾽ 
ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν᾽ ἄνθε᾽ ᾿Αφρο- 

δίσια Ν. 7. 63. πιεῖ,, μέλιτι εὐάνορα πόλιν 

καταβρέχων (αὐτῷ τῷ ποιήματι. Σ.) 

Ο. 10. 98. ἐγὼ τόδε τοι πέμπω μεμιγμένον 
μέλι λευκῷ σὺν γάλακτι (ἀλληγορικῶς 

οὖν τὸν ὕμνον φησί, τὸ καλὸν καὶ ἡδύτατον 
αὐτοῦ ἐπιδεικνύμενος. Σ.) Ν. 8. 77. ἐν δ’ 
ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον 

χάρμ᾽ ἀγαπάζοντι ανπἰὰ δε δεαιμπζι 
λομαν οὐ δοηρ 1. ὃ. δ4. ἔραται δέ μοι γλῶσσα 

μέλιτος ἄωτον γλυκύν (β8ςο. καταλείβειν, 
βίπιτῃ., ΝΜ.) Πα. 6. 89. τὸ σὸν αὐτοῦ μέλι 

γλάζεις (ΝΜ). ὁ Σ: μέλος οοὰὰ. ὙΒεοοτιε: 

80, ὦ Πάν) τ. 97. 

Μελία] ἀδυρδίῖος οὗ Οὐρδη, τποῖμοσ ὉΥ͂ 
ἌΡΟ]]ο οὐ Τοπεγοβ. ἴτε σὺν ᾿Ηρακλέος 

ἀριστογόνῳ ματρὶ πὰρ Μελίαν χρυσέων 
ἐς ἄδυτον τριπόδων θησαυρόν ἱ. ε. ἴο τὰς 

ἴοαρὶα οὗ Αροἱο Ιβυπθηΐοβ ἰῇ ὙΉΘΌΕΒ 

Ρ. 11. 4. ᾿Ισμηνὸν ἢ χρυσαλάκατον 

Μελίαν --- ὑμνήσομεν τ. 39. 1. ἀγλαάν τ᾽ ἐς 
αὐλὰν ᾿ΟΩκεανοῖοί --- Μελίας Πα. 7. 4. 

λέχει πέλας ἀμβροσίῳ Μελίας (τῷ ᾿Ισμηνίῳ 
λέγει. Σ.) Πα. 9. 86. Τήνερον --- ἕτεκίεν --- 

κόρα μιγεῖσ᾽ ᾿ωὠκεανοῦ Μελία σέο, Πύθι[ε 
(λέχει ϑυρρ. Ο- Η.) Πα. 9. 48. 

μελίδδής] δοηον τσ 'καὶ ἐκ λεχέων 
κεῖραι μελιαδέα ποίαν "Ρ. 9. 87. μελιαδέος 

οἶνον ἔτ. 106. 

μελιγᾶθής} ἀειερλμέηρ Πκ6 ἥθηον 
γαθὲς ἀμβρόσιον ὕδωρ τ. 1980. 

μελίγδᾶρυς] φωεεὶ υοἱοά μελιγάρνες ὕμ- 
νοι Ο. 11. 4, Ῥ. 8. θ4. μελιγαρύων τέκτονες 
κώμων νεανίαι Ν. 8. 4. μελιγάρνας ὕμνους 
Ι, ἃ. 8. κελαδεννᾷ σὺν μελιγάρυι παιᾶνος 

ἀγακλέος ὀμφᾷ Πα. δ. 47. 
μελίγδουπος, -ον]Ϊ τομηάδέηρ κομδν Ξφιυεεὲ 

μελιγδούποισι δαιδαλθέντα μελιζέμεν ἀοι:- 

δαῖς Ν. 11. 18. 

Βἰ[διος, Ῥιϑάδι.  οσίοου 

μελι- 

821 μελισσότενκτος 

μελίζω] εδἰεδναίε ἱ 50: ἐπαινεῖσθαι 
χρεών, καὶ μελιγδούποισι δαιδαλθέντα 
μελιζέμεν ἄσριδαις {(μελίζεν ἀοιδαῖς ςοπὶ, 

Ῥαυν.: 8ς, ᾿Αρισταγόραν) Ν. 11. 18. 
Ἰτεὰν τεϊλετ]ὰν μελίζοιξί Δ. 8. 6. ἐγὼ 

μί - ) παῦρα μελιζομενί τ. 1408. 12. 
Μελυκέρτας) 5065. οὐ Αἰπαπιαβ δηὰ ἴῃο 

(ἐγ. θ.}; π' 18 βοδουγ ἰ8 ὑποῖθ ϑίϑυρἢοβ 
ἐουπάςα τῆς Ι8:δταίαπ ραπιςϑ. ΑἸολί- 

δαν δὲ Σίσυφον κέλοντο ᾧ παιδὶ τηλέφαν- 
τον ὄρσαι γέρας φθιμένῳ ΜΕελικέρτᾳ 
τ. δ. 8. 

μελΐκομπος, -ον] υἱῷ, λοπον διυδεὶ ῥγαΐθα 

μελικόμπων ἀοιδᾶν Σ. 3. 82. 

μελυκτάς εἰηξεν (οἱ ἀο]ρμΐηϑ Ὁ) μελικ- 
τὰς ὁδοιπόρους θαλάσσας (Μείποϊαε: 

μέλιγγας ὅλοιτο παῖς Ηδδγοῖ., Ῥίπάβγο 

ἐγ θαὶς Καϊεο) δέτ. 840. 

μελίρροθος)] ΞομμἹηρ οιυεεί ας δον με- 

λιρρόθων δ᾽ ἕπεται πλόκαμοι (8. ἐπέων, 

ϑίτήτη., 50ἢχ.) ἐγ, 8468. 

μέλισσα] (-α, -ας, -ἄν, -αις.) ἃ. δε 

ἄμεμφεῖ ἰῷ μελισσᾶν Βοπογν Ο. 6. 47. 
μελισσᾶν ἀμείβεται τρητὸν πόνον Βοπογ- 

οοπιῦ Ῥ. 6, δ4. ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος 

ὕμνων ἐπ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὧτε μέλισσα 

θύνει λόγον (ςΐ. Ὁ. Ῥεϊον) Ῥ. 10. 64. ἀλλ’ 
ἐγὼ τᾶς (9ς. ᾿Αφροδίτας) κηρὸς ὡς 

δαχθεὶς ἔἕλᾳ ἱερᾶν μελισσᾶν τάκομαι 

τ. 128. 11. τεβξ., ν. ἦτ. 262. Ρ. ῥνέεείδδε 

48Ρ. οὗ ϑεγλεῖοσ (διὰ τὸ τοῦ ζωοῦ καϑα- 

ρόν Σ, Ρ. 4. 106ς. Βιυὲ ἔγοπι ἐγ, 262 ἰξ ἰβ 

οἴεασ (δὲ Ὁ668 δοπηοσηοδ πδὰ ϑοινοσ ἴο 

Εἶνε ἱπάϊοδιίομβ οὐ ἔδο ἐπΐυτε: οἵ. αἷ8δο 

Ἱεραί, ἔτ, 128. 11. ταῖς ἱεραῖσι μελίσ- 

σαῖς τέρπεται ἔτ. 158. μελίσσας Δελφίδος 

αὐτομάτῳ κελάδῳ {86 ῥτίεβῖε85 οἱ ΑΡΟΪΪῸ 
δὲ Ὀεϊρδὲ Ῥ. 4. 60. 

Μέλισσος] 8οη οἱ Τεϊεβίαδ8 οἱ ΤΠ ςΌ 68, οὗ 
{86 ἐδηνν οἱ τὰς ΚΚΙἸοομντηί αὶ; νἱςοίοῦ 

δὲ 6 Νειρεδῇ πᾷ [βἰῃπιίδη (8 η168. 

ἔστι δὲ καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ 

μοῖρα 1. 8. 9. ὦ Μέλισσ᾽ Ι. 4. 2. κεῖνον 

ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσσῳ --- ἔρνει 
Τελεσιάδα 1. 4. 44. 

μελισσότευκτος ᾽"αἂδ ὃγ δέές 
τεύκτων κηρίων ἔς. 162. 

μελισσο- 

Ξι 
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μελϊτόεις] δόμεν φεεὶ ὁ νικῶν δὲ «--- 
ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν Ο. 1. 98. 

μελίφθογγος, -ον] λοηεγ-υοϊεεά μελί- 

φθογγοι --- Μοῖσαι Ο. 8. 31]. μελιφθόγγονυ ’ 
ποτὶ Τερψιχόρας (Ηεγης: -φθογγοι οοὐά.) 

Ι, 2. 7. μελιφθόγγοις ἀοιδαῖς 1. 6. 9. 

μελίφ' ρων) λοπεν σιυθεί ἐο ἐδ νὰ με- 
λίφρον᾽’ αἰτίαν ῥοιαῖσι Μοισᾶν ἐνέβαλε 
Ν, 7. 11. μελίφρονι αὐδίᾷ (μἱαῖυ8. ποῖᾶ- 
Ὁ.) Πα. 8. 78. τοιάνδε μελίφρονος 
ἀρχὰν --- σκολίου ἔτ, 122, 14. 

μέλλω] (μέλλεις, -εἰ; μέλλων, -οντα, -οντες, 

τόντων, -ον δος.: ἱπιρξ. μέλλεν.) ἃ. 

805., δὲ αδομί ἴο δὲ χῶ τι μέλλει, 
χὠπόθεν ἔσσεται, εὖ καθορᾷς᾽᾽ Ῥ. 9. 49. 
680. ρασί., μώμγα, μέλλον ἔντειλεν φυλά- 

ξασθαι χρέος παισὶν φίλοις Ο. 7. 40. 

ἕκαθεν δ’ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος 
(ϑοδαάοσιναιάς, 2785: οοηΐγα ΜΜΊ]., “᾿Ζεῖξ 

ἀε5 Ζὄρετηϑ᾽") Ο. 10. 1. τῶν δὲ μελλόντων 

τετύφλωνται φραδαί Ο. 12. 9. σοφοὶ δὲ 
μέλλοντα τριταῖον ἄνεμον ἔμαϑον Ν. 7. 17. 
Ὁ. δὲ αἀδοιω ἰο, ἐπίεπὰ α. α. δοῖ. ἰηΐ. 
Ζεὺς ἄμπαλον μέλλεν θέμεν Ο. 7. 6]. 

μέλω 

ἀντιάξει μελέων Ο. 10. 84. τόδε --- φέρων 
μέλος ἔρχομαι Ῥ. 2. 4. τόδε μὲν --- μέλος 
ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς πέμπεται Ῥ. 2. θ8. 

(᾿Αρκεσίλαν) ἔχοντα Πυθωνόθεν τὸ καλ- 
λίνικον λυτήριον δαπανᾶν μέλος χαρίεν 

Ρ. ὃ. 107. ἔργμασιν νικαφόροις ἐγκώμιον 

ζεῦξαι μέλος Ν. 1. 7. θαμά κε, τῷδε μέλει 

κλιθείς, ὕμνον κελάδησε καλλίνικον Ν. 4. 16. 

ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, φόρ- 
μιγξ, Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος πεφιλημένον 
Οἰνώνᾳ Ν. 4. 46. δεύτερον κρατῆρα Μοι- 

σαίων μελέων κίρναμεν 1. 06. 2, ἀνδ)ρὶ 
σοφῷ παρέχει μέλος Πα. 18. 8. ἀχεῖ τ’ 

ὀμφαὶ μελέων σὺν αὐλοῖς ἔτ. 76. 18. 

[μέλος (μέλι ΜΙ]. ες Σ.) ἐς. 97.} καμπύλον 

μέλος διώκων Ὠγροτοδοτηα “(γ, 1078. 8.5 

τροχὸν μέλος τ. 177ς. σ᾽ ἀγλαὸν μέλος 

[παρ]θενηίας ὁπὸς εὐηρίατ γΐτ. 8888. 
13. β. »εερῖς, οὗ Πυῖοβ. παρθένος 

αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον μέλος Ῥ. 12. 19. 
(δελφίς) τὸν μὲν --- αὐλῶν ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν 

μέλος ἐς. 1400. 17. γ. πιεῖ. μαϑὼν 

δέ τις ἀνερεῖ, εἰ π᾿ὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον 
ὄαρον ἐννέπων γο οτέ οὗ μπ Ν.. 7. 69. 

᾿Ιλίῳ μέλλοντες ἐπὶ στέφανον τεῦξαι Ο. 8. μέλπομαι) εεἰεδγαία ιυἱέλ ὁοπρ Ματρί, 
82. “καὶ μέλλεις ὑπὲρ πόντον Διὸς ἔξοχον 

ποτὶ κᾶπον ἐνεῖκαι’ Ῥ. 9. δ2. β. ς. 

Ῥτεβ. ἐπί. ἄνδρα --- ἐξ ἱερῶν ἀέθλων 
μέλλοντα ποθεινοτάταν δόξαν φέρειν Ο. 8. 

β4. : 
μέλος] (τος, «εἰ, -ος; -ἔων, -ἐσσιν, -η.} ᾿' 

ἃ. ἐϊηιδ μαχαίρᾳ τάμον κατὰ μέλη 

(Ξς. Πέλοπα) Ο. 1. 49. πολιῷ χαλκῷ μέλη 

τετρωμένοι Ῥ. 8. 48. ἀγχομένοις δὲ 
χρόνος ψυχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων 

οἱ βεσγρεηίβ Ν᾽. 1. 47. θνατὰ μεμνάσθω 

τὰν κοῦραι παρ᾽ ἐμὸν πρόθυρον σὺν Πανὶ 
μέλπονται θαμὰ σεμνὰν θεὸν ἐνννχίαι 

Ρ. 8. 78. χρυσαμπύκων μελπομενᾶν ἐν 
ὄρει Μοισᾶν Ῥ. 8. 90. ἔσταν δ᾽ ἐπ᾽ αὖ- 

λείαις θύραις ἀνδρὸς φιλοξείνου καλὰ 
μελπόμενος Ν. 1. 20. Λατοίδαν θαμινὰ 

Δελφῶν κόραι χθονὸς ὀμφαλὸν παρὰ 

σκιάεντα μελπόμεναι Πα. 6. 17. γόνον 

ὑπάτων μὲν πατέρων μελπόμενοι γνναι- 

κῶν τε Καδμειᾶν (Ηοτγπιαππ: μέλπομεν. 

ςοὐά.) ἔν. 78. 11. 

περιστέλλων μέλη Ν. 11. 16. μελέων ἄπο μέλω] (μέλει; -ων; -εἰν: ρΡί. ὑῥμ)έμαλεν, 

ποικίλον [σπά]ργανον ἔρριψεν (3ς. ᾽Ἧρα- 

κλέης) Πα. 20. 11. εὔδει δὲ πρασσόντων 

μελέων 55. ἴῃς 501} ἐγ. 1310. 3. Ρ. α. 

δοτ ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε 

τυγχανέμεν Ο. 2. 417. τὸ μὲν ᾿Αρχιλόχον 

μέλος, φωνᾶεν ᾿Ολυμπίᾳ Ο. 9. 1. (σεμνόν 

τ᾽ ἐπίνειμαι ἀκρωτήριον ἔΑλιδος τοιοῖσδε 
μέλεσσιν (ν. 1. βέλεσσιν) Ο. 9. 8.1 γλνκὺ 

γὰρ αὐτῷ μέλος ὀφείλων ἐπιλέλαϑ᾽ Ο. 10. 
3. χλιδῶσα δὲ μολπὰ πρὸς κάλαμον 

ἐμεμᾶλότας.) δε οἵ τοπεόγη 9 ο. ἀαῖ. 

μέλει τέ σφισι Καλλιόπα καὶ χάλκεος 
"Ἄρης Ο. 10. 14. χρὴ δ’ ἀγαθὰν ἐλπίδ᾽ 
ἀνδρὶ μέλειν 1. 8.ὄ 16. μ)έμᾳαλεν πατρὸς 
νόῳ (Ὠνροτάογίϑτηυτῃ νὰ. [οὔε] : μ]έμηλεν 

526}}: 56. τοιαῦτα, 5ἰπιπι.: ς΄. Ο. 1. 89.) 

Δ. 4. 88. τί ἕρδων φίλος σοί τε, καρτερό- 

βρεντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις Εὐθυμίᾳ 

τε μέλων εἴην; (δὲ ἄξαν ο οἴ. μελησίμ- 

βροτος) ἐγ. 186. 8. [ἀρεταῖσι μεμαλότας 



μεμαώς 

υἱούς (ὈγΖ.: μεμαότας οοἀὰ.: οἵ. Δ. 4. 86, 
Ἑοσββϑαιδη, 6914.) Ο. 1. 89.) 

μεμαώς) εἐαρέν τέκε λαγέτας ἐξ ἀρεταῖσι 
μεμδότας υἱούς (μεμᾶλότας ὈγΖ., ἱ. ε. Ρί. 

οἱ μέλω, οἴ. Δ. 4. 8ὅ, Εοχβοταδη, 6644.) 

Ο. 1. 89. τέκνοισιν ὠκείας γνάθους ἀμφε- 

λίξασθαι μεμἄῶτες (5Ξ.. δράκοντες) Ν. 1. 48. 

Μέμνων) 80 οἱ Τιϊποποβ ἀπὰ Ἐὸο5, ἰδπς 
οἵ ἴδς Ετμορίβ:5, ἈΠΠ|οὰ ὉγΥ ΑΟΔ11168 δὲ 

ΤτοΥ. ἐναρίμβροτον ἀναμείναις στράτ- 
αρχον Αἰθιόπων Μέμνονα (86. ᾿Αντίλοχος, 
Κα ὉνΥ Μοιηοη ννῆϊϊς ἀφίοπαϊηρ ἰ8 

{Δῖ8ετ) Ῥ. 6. 82. ἐν φρασὶ πάξαιθ᾽ (δβο. 
"Αχιλλεὺς) ὅπως σφίσι μὴ κοίρανος ὀπίσω 

πάλιν οἴκαδ᾽ ἀνεψιὸς ζαμενὴς ᾿Ἑλένοιο 

Μέμνων μόλοι 8ἴηςς ΤΊ ΠΟΠΟΒ δηὰ Ῥγίϑι 

όσα Ὁγοίμοιβ Ν. 8, 68. καὶ ἐς Αἰθίοπας 

Μέμνονος οὐκ ἀπονοστήσαντος ἔπαλτο 

(8ο. ὄνυμ’᾽ Αἰακιδᾶν) Ν. 6. δ0. τίνες 

Ἕκτορα πέφνον, καὶ στράταρχον Αἰθιό- 
πῶὼν ἄφοβον Μέμνονα χαλκοάραν; 1. δ. 41. 

Τροίας ἵνας ἐκταμὼν δορὶ --- Μέμνονός τε 

βίαν ὑπέρθυμον “Εκτορά τ᾽ ἄλλους τ’ 
ἀριστέας Ι. 8. δά. 

μεμπτός] ἐοη εν δῖε οὔτε τι μεμπτὸν 
οὔτ’ ὧν μεταλλακτόν (5Ξς. τῶν ἐπὶ ταῖς 
τραπέζαις) τ, 220. 1. 

μέμφομαι) (μέμφομίαι); μεμφομένοις: {αὲ. 
μέμψεται: δοῖ. Ρᾶ58. Ῥγὸ τῃηδά., ἐμέμφθη.) 

ἑέηδηγο ο. 8ος. τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν 
εὑρίσκων τὰ μέσα μακροτέρῳ ὄλβῳ τεθα- 

λότα, μέμφομ᾽ αἷσαν τυραννίδων Ρ. 11. 68. 

λέλογχε δὲ μεμφομένοις ἐσλοὺς ὕδωρ καπνῷ 

φέρειν ἀντίον σραΐηε ἐλοξε ἐλαΐ ον ξεῖτα 
λίηι Ν. 1. 24. ἐὼν δ᾽ ἐγγὺς οὐ μέμψεταί 
μ᾽ ἀνὴρ ᾿Ιονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰκέων Ν. 7. θ4. 

οὐκ ἐμέμφθη ῥυσίδιφρον χεῖρα πλαξίπποιο 
φωτός λαὰ ἐαμ56 ἰο ἰδαπὰλ ἘσπδΟΙ. 1. 2. 20. 

μέν] 1. ὙΒοτα μέν ἰ8. ποτ ν ἂἃπ ΟΡ δες 
Ῥασίίοϊς, δπὰ ἰβ ποῖ θαϊδηοεά ὉΥ δέ οσ 

Δηοῖμοσ ῬατΕς]α. ἃ. ΟἸΩΡ ΑΚ βίη ἃ 

ἀσπιοηβίγαϊϊνοε, ἠοῖ ἱπ ποῖι, νη ἢ 

τοίοσβ Ὀδοῖς ἰοὸ ἃ νοσζὰ ἱπ (650. βυ υ]εοῖ οἵ) 

ἃ τὉζγοςσεάϊπηρ βεηΐςηςα. ὁ δ’ αὐτῷ πὰρ 

ποδὶ σχεδὸν φάνη“ τῷ μὲν εἶπε Ο. 1. 76. 

οὐδ’ ἀκράντοις ἐφάψατο ἔπεσι" τὸν μὲν 
ἀγάλλων θεὸς ἔδωκεν Ο. 1. 80. μαντεύσατο 

823 μέν 

δ᾽ ἐς θεὸν ἐλθών. τῷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας --- 
εἶπε Ο. 7. 82. Γλαῦκον --- τρόμεον Δαναοί. 

τοῖσι μὲν ἐξεύχετ᾽ Ο. 18. 600. (ὄρος) τοῦ 

μὲν ἐπωνυμίαν κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν 

πόλιν γείτονα Ρ. 1. 80. πατήρ. τῷ μὲν --- 

εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγων Ρ.8.72. δεσπόταν' 
τὸν μὲν --- Φοῖβος ἀμνάσει ἢ. 4. 68. ὡς 

φάτο᾽ τὸν μὲν --- ἔγνον ὀφθαλμοὶ πατρός 
Ῥ. 4. 120. (δοιοὶ δ᾽ ὑψιχαῖται ἀνέρες). 
τῶν μὲν κλέος Ῥ. 4. 174. Κυράναν᾽ ἁ μὲν 

οὔθ᾽ ἱστῶν παλιμβάμους ἐφίλησεν ὁδούς 

Ῥ. 9. 18. γαμβρὸς Ἥρας. τῷ μὲν --- δαῖτα 
πορσύνοντες ἀστοὶ 1. 4. 61. (Αἰακὸν) τοῦ 

μὲν ἀντίθεοι ἀρίστενον υἱέες 1. 8. 24. 

(᾿Αχιλεύς) τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ᾽ ἀοιδαὶ 

ξλιπον 1. 8. δ0. (καὶ κεῖνος) τὸν μὲν οὐ 

κατελέγχει κριτοῦ γενεὰ πατραδελφεοῦ 
1, 8. 66. Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ ---' τῶν 

(Ηογαηπ: τὰ οοἀ.) μὲν ὑπὸ στάθμᾳ 

νέμονται 1. 9. 4. οἵ. ἐγ. 1400. 16. Ὁ. 

οι ρμδβιβίπρ δάν., 650. ἔδιιροσαὶ. νῦν 

μὲν αὐτῷ γέρας ᾿Αλκιμέδων Ο. 8. 066. 

μελέων, τὰ παρ’ εὐκλέι Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν 

φάνεν Ο. 10. 86. σάμερον μὲν χρή Ρ. 4. 1. 
αἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχό- 

μεναῖ σεμνὰν Θέτιν Ν. δ. 28. ὃς τότε μὲν 

βασιλεύων κεῖθι Ν. 9. 11. (Διόσκουροι) 

μάλα μὲν ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι 
Ν. 10. δ4. αἄἀν. ρῃγαβε, “τὸ μὲν ἐμόν, 

Πηλέι γέρας θεόμορον ὀπάσσαι γάμον 
Αἰακίδα᾽᾽ 1. 8. 88. ς. οταρπαβίβί πα 
νοσῦ, ἐπέγνω μὲν Κυράνα Ρ. 4. 279. 

ἃ. νῆεσε τς Ὀαϊαποίπρ τπουρμξς ἰβ, 

α. ϑβϑυρρτοββοά. παῖδας, ὧν εἷς μὲν 
Κάμιρον πρεσβύτατόν τε ᾿Ιάλυσον ἕτεκεν 

Λίνδον τε Ο. 7. 78. τὰ μὲν ἐν ἅρμασι 

καλλίνικοι πάλαι (ν΄. 4150 μέν ---- τε) Ρ. 11. 

4θ. ξανθὸς δ᾽ Αχιλεὺς τὰ μὲν μένων Φιλύ- 

ρας ἐν δόμοις, παῖς ἐὼν ἄθυρε μεγάλα ἔρ- 
γα Ν. 8. 48. πρῶτον μὲν ἐγ. 80.1. β. 
ποῖ οΧΡργοββοῦ ἐπ οοοτγάϊπαϊεα οἰδυβο, 

ἤδη γὰρ αὐτῷ, πατρὶ μὲν βωμῶν ἁγισθέν- 
των, διχόμηνις --- ἀντέφλεξε Μήνα Ο. 8. 

19. τοὺς μὲν ὧν Ρ. 8. 47. τὰ μὲν ὧν 

οὐ δύνανται νήπιοι κόσμῷ φέρειν ἀλλ᾽ 
ἀγαθοί, τὰ καλὰ τρέψαντες ἕξω Ῥ. 8. 
838. ε. οοηίγαϑεηρ ἢ δὲ ῥτοοοᾶσα5, 

21" 



μέν 

ποῖ Ψψηδὲ (οονθ. ἄγγελος ἔβαν πέμ- 
πτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώ- 
νῶν ἄπο ---- δύο μὲν Κρονίον πὰρ τεμένει, 

παῖ, σέ τ΄ ἐνόσφισε καὶ Πολυτιμίδαν 

κλᾶρος προπετὴς ἄνθε᾽ ᾿Ολυμπιάδος (μὰν 

οοηΐ. ΜΜ).) Ν. 0. 61. 68ρ., ἀλλὰ --- μέν, 

ἀλλ᾽ ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω Ματρί 
Ρ. 8. 71. '᾿ἀλλὰ καὶ σκᾷπτον μόναρχον καὶ 
θρόνος τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λῦσον" 

Ρ, 4. 164. {. ἀυὺ. ἃ {ταβᾷ. [ἀγα- 

θοῖς μὲν (5οὃτ. : ἀγαϑοῖσιν οοἀά.) Ν. 11. 

17] ἐγὼ μὲν ὑπὲρ χθονὸς Πα. 8. 14. 

ἔνθεν μὲν αρί Πα. 184. δῶ. ]α μὲν γὰρ 
εὔχομαι! Πα. 16. 8. ἔνθεν μὲν ἔτ. δ9. 11. 
πρόσθα μὲν ἔτ. 70. 1. πρὶν μὲν ἕρπε Δ. 2. 1. 

μὲν στάσις: Δ. 3. 38. Ἰφθίτο μὲν γαῖ 

Δ. ἀς. 8. τὰν λιπαρὰν μὲν Αἴγυπτον ἔτ. 82. 

κείνῳ μὲν {τ. 92. Λάκαινα μὲν ἔτ. 112, 
δελφῖνος ---, τὸν μὲν --- ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν 
μέλος ἐγ. 1400. 16. οἱ μὲν κατωκάρα δεσ- 
μοῖσι δέδενται ἔτ. 161. φθέγμα μὲν πάγ- 

κοινον ἔγνωκας ἔτ. 188. πανδείματοι μὲν 
ἔτ. 189. ἴσον μὲν ἔτ. 324. ἃ μὲν πόλις 

Αἰακιδᾶν ἔτ. 342. Ἰυν μὲν θεοί δίς, 3837, 11. 

στῆναι μὲν οὐ θέμις οὐδὲ παύσασθαι 
φορᾶς ῥέτ. 858. 8. γε μέν, ν. 4. 

2. μέν -- δέ. Ὡ. ΏοΓα 96 ΣΟΠΟ65 Β.Θ 

ορροβοᾶ. ἐμοὶ μὲν --- τὺ δὲ Ο. 1. 84. 
θανόντων μὲν ἐνθάδ᾽ «--- τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε 
Διὸς ἀρχᾷ Ο. 2. 57. παρὰ μὲν τιμίοις --- 

τοὶ δὲ Ο. 2. 66. τὸν μὲν --- λεῖπε χαμαί" 

δύο δὲ --- ἐθρέψαντο δράκοντες Ο. 6. 44. 

τὰ μὲν --- ἐκ θεοῦ δ᾽ Ο. 11. 8, κελαδέοντι 
μὲν --- σὲ δ᾽ Ρ. 2. 18---8. νεότατι μὲν -- 

βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι Ῥ. 2. θ8---ὅ. τόδε 
μὲν --- μέλος ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς πέμπεται" 

τὸ Καστόρειον δ᾽ --- θέλων ἄθρησον 
Ῥ, ἃ. 61. τῷ μὲν ᾿Απόλλων ---' ἀπὸ δ᾽ 
αὐτὸν ἐγὼ Ρ. 4. θ6. τὸν μὲν οὐ γίνωσ- 
κον᾽ ὀπιζομένων δ᾽ ἔμπας τις εἶπεν Ρ. 4. 

80. “ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων 

ἴστε. λευκέίππτων δὲ δόμους πατέρων «-- 
φράσσατέ μοι" Ρ. 4. 116. μάκαρ μὲν 

ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ᾽ ἔπειτα 
λαοσεβής Ῥ. δ. 9ὅ. μάλιστα μὲν Κρονί- 

δαν --- θεῶν σέβεσθαι" ταύτας δὲ μή ποτε 

τιμᾶς ἀμείρειν γονέων βίον πεπρωμένον 

324 μέν 

Ῥ. 6. 38. ὁ μέν που τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ 

ἔπραξεν, τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν 
πατρὸς (οοηῖγα ΚΥῚ., 467.) Ῥὶ 10. 21-- 2. 

οἱ μὲν πάλαι ---, νῦν δ᾽ 1. ὃ. 1--ϑ. ἀλλ᾽ 

ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι, συμπεσεῖν δ᾽ ἀκμᾷ 

βαρύς 1. 4. δ0--1. ἀλλ’ ἐμοὶ! δεῖμα μὲν 
παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν. 

τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν 
χρῆμα πάν Ι. 8. 11. “ἀλλὰ τὰ μὲν παύ- 

σατε᾽ βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν 
εἰσιδέτω θανόντ᾽ ἐν πολέμῳ᾽᾽ 1. 8. 86. 

καλῶν μὲν ὧν μοῖράν τὲ τερπνῶν ἐς 

μέσον χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι" εἰ δέ τις 
ἀνθρώποισι θεόσδοτος 1ἀτληκηκοταςῖ 

προστύχῃ, ταύταν σκότει κρύπτειν ἔοικεν 
τ. 42. 8--ὅὃ. ἀλλὰ {βαρεῖα μὲν) ἐπέπεσε 

μοῖρα τλάντων δ’ ἔπειτα Πα. 2. 68--4. 

ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν, 

βροτοῖσιν δ᾽ ἀμάχανον εὑρέμεν Πα. 6. 
δ1-ὃ. τὸν μὲν Ὑπερβορ(έοις) ἄνεμος 
ζαμενὴς ἔμειξί --- 1 ὦ Μοῖσαι, τοῦ δὲ 

παντεχί --- " τίς ὁ ῥυθμὸς ἐφαίνετο; Πα. 

8. 68---δ. χάλκεοι μὲν τοῖχοι --- χρύσεαι δ᾽ 
ἐξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον κηληδόνες Πα. 8. 

68---Ἴὁ. Κρῆτα μὲν καλέοντι τρόπον, τὸ δ᾽ 
ὄργανον Μολοσσόν "“(γ. 1070. ὃ." σῶμα 
μὲν πάντων ἕπεται θανάτῳ πιερισθενεῖ, 

ζωὸν δ᾽ ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον 

ἐγ. 1810. 1. Ρ. νϑετγο βοηΐθηθσοβ τὰ 

͵οἰπαά. ζώει μὲν ἐν ᾿Ολυμπίοις --- Σε- 

μέλα --.- λέγοντι δ᾽ ἐν καὶ θαλάσσᾳ --- 

βίοτον ἄφθιτον ᾿Ινοῖ τετάχθαι Ο. 2. ὃ --- 
80. ’᾽Ολυμπίᾳ μὲν γὰρ --α- Πυθῶνι δ᾽ Ο. 3. 

48---9. τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας πραύμητίν 
τ᾽ ᾿Ελείϑυιαν παρέστασέν τε Μοίρας. 
ἦλθεν δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνων --- ϊαμος 
Ο. 6. 41. κείνοισι μὲν (κείνοις ὁ μὲν οοπί. 
Μίπεασο!) ---. αὐτὰ δὲ Ο. 7. 49---60. 

ἤάλλτιν μὲν ὄγ᾽ ἐν καθαρῷ διέκρινε, τὸ δὲ 
κύκλῳ πέδον ἔθηκε δόρπον λύσιν Ο. 10. 
46δ---Ἴ. εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν 
οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι, καμάτων 

δ᾽ ἐπίλασιν παράσχοι Ῥ. 1. 46. τοὶ μὲν 

ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι γάρυον τοιαῦτ᾽" 
ἀνὰ δ᾽ ἡμιόνοις --- Πελίας ἵκετο Ρ. 4. 

98--4. ὀρφανίζει μὲν ---, ἔμαϑε δ᾽ Ρ. 4. 

288. 4. τὸ μὲν --- ἔχει συγγενὴς ὀφθαλμὸς 
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αἰδοιότατον γέρας ---- μάκαρ δὲ καὶ νῦν 
Ρ. ὅ. 1δ--20. πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται 

νικαφόροις ἐν ἀέθλοις ---- τὰ δὲ καὶ ἀν- 
δράσιν ἐμπρέπει ἵ. 8. 26---8. τοιαῦτα μὲν 

ἐφθέγξατ᾽ ᾿Αμφιάρηος. χαίρων δὲ καὶ 

αὐτὸς ᾿Αλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλω Ρ. 8. 

δδ---ΟοΟ. τὸ μὲν μέγιστον τόθι χαρμάτων 
ὦπασας, οἶκοι δὲ πρόσθεν ἁρπαλέαν 
δόσιν --- ἐπάγαγες Ρ. 8. θά. ποτὶ γραμμᾷ 
μέν αὐτὰν στᾶσε κοσμήσαις τέλος ἔμμεν 

ἄκρον, εἶπε δ᾽ Ῥ. 9. 118---9. θάνεν μὲν 

αὐτὸς ἥρως ᾿Ατρείδας ---. ὁ δ᾽ ἄρα γέροντα 
ξένον Στροφίον ἐξίκετο (οἴμετβ )οἱῃ μέν 
στ τ᾽ ν. 88) Ρ. 11. 31---4, ὁ δ᾽ ὀρθὸν μὲν 

ἄντεινεν κάρα, πειρᾶτο δὲ πρῶτον μάχας 

Ν. 1. 48. ἐν Τροίᾳ μὲν “Εκτωρ Αἴαντος 
ἄκουσεν. ὦ Τιμόδημε, σὲ δ᾽ ἀλκὰ παγκρα- 
τίου τλάθυμος ἀέξει Ν. 2. 14. ἁ Νεμέα μὲν 

ἄραρεν μείς τ’ ἐπιχώριος ---- ἅλικας δ᾽ 

ἐλθόντας οἶκοι τ’ ἐκράτει Νίσου τ᾽ ἐν 
εὐαγκεῖ λόφῳ Ν. ὅδ. 44--δ. καὶ ταῦτα μὲν 

παλαιότεροι ὁδὸν ἀμαξιτὸν εὗρον. ἕπομαι 

δὲ καὶ αὐτός Ν. 6. δ8---. χρεῖαι δὲ παν- 
τοῖαι φίλων ἀνδρῶν. τὰ μὲν ἀμφὶ πόνοις 
ὑπερώτατα, μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν 

ὄμμασι θέσθαι πιστόν Ν. 8. 42. πεῖραν 

μὲν ἀγάνορα Φοινικοστόλων ἐγχέων -- 
ἀναβάλλομαι ὡς πόρσιστα, μοῖραν δ᾽ 

εὔνομον αἰτέω Ν. 9. 28----Θ. τὰν μέν --- 

ᾧκισσεν ἁγεμόνα. σὲ δ᾽ ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν 

ἐνεγκὼν κοιμᾶτο Ι. 8. 19---Ζ21. καὶ τὸ μὲν 

διδότω θεός. [ὁ δ᾽ Ἰέχθρὰ νοήσαις ἤδη 
φθόνος οἴχεται Πα. 2. δ8---4. χρῆν μὲν 
κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι ---, τὰς δὲ 

Θεοξένου ἀκτῖνας ---- δρακείς, ὃς μὴ ποθῷ 
κυμαίνεται, --- κεχάλκευται (Ηεττηδπη: 

με οοἀά.) ἔτ. 128. 1. ὃς μὲν ἀχρήμων, 

ἀφνεὸς τότε, τοὶ δ᾽ αὖ πλουτέοντες ἔτ. 

134. 8. ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπε- 
ζᾶν ὥθεον, αὐτόματοι δ᾽ --- ἐπλάζοντο 

{. 106. 8. ς. ΨΒεΙῈ βυδοτγάϊπαξς 

οἴδυδε8 το Ἰοϊποά. εἰ δ᾽ ἀριστεύει μὲν 

ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος 

Ο. 8. 42. ἐκέλευσεν δ᾽ αὐτίκα χρυσάμπυκα 
μὲν Λάχεσιν χεῖρας ἀντεῖναι θεῶν δ᾽ ὅρκον 

μέγαν μὴ παρφάμεν Ο. 7. 64.--ὅὃ. (φόρ- 

μιγξ) τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ---, πείθονται δ᾽ 
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ἀοιδοὶ σάμασιν Ρ. 1. 2---ὃ. τᾶς ἐρεύγονται 
μὲν ἀπλάτον πυρὸς ἀγνόταται ἐκ μυχῶν 

παγαί. ποταμοὶ δὲ Ῥ. 1. 21]---2. τῶ σε μὴ 
λαθέτω, Κυράνα, --- παντὶ μὲν θεὸν 

αἴτιον ὑπερτιθέμεν, φιλεῖν δὲ Κάρρωτον 

Ῥ. δ. 8δὅ---Θ. (πάρφασις) ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν 

βιᾶται, τῶν δ᾽ ἀφάντων κῦδος ἀντείνει 
σαθρόν Ν. 8. 8. ἀ. νοεῖς ραγὶβ οἵ 
βεπίδηςο8ϑ ἃσζε ορροβεὰ οσγ ᾿οϊηρά. ὃς 

σε μὲν Νεμέᾳ πρόφατον, ᾿Αλκιμέδοντα δὲ 
πὰρ Κρόνον λόφῳ θῆκεν ᾿Ολυμπιονίκαν 

Ο. 8. 10. αἵνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶνον, 

ἄνθεα δ᾽ ὕμνων νεωτέρων Ο. 9. 48---9. 

τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα 

δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι Ῥ. 1. 36. πράσ- 

σεῖ γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, βουλαῖσι δὲ 

φρήν Ν. 1. 206. ὅσσους μὲν ἐν χέρσῳ 
κτανών, ὅσσους δὲ πόντῳ θῆρας ἀϊιδρο- 

δίκας Ν. 1, 62. οἷον αἰνέων κε Μελησίαν 

ἔριδα στρέφοι ῥήματα πλέκων, ἀπάλαι- 
στος ἐν λόγῳ ἕλκειν, μαλακὰ μὲν φρονέων 

ἐσλοῖς, τραχὺς δὲ παλιγκότοις ἔφεδρος 
Ν. 4. 96δ--Θ. Αἰακόν, ἐμᾷ μὲν πολίαρχον 
εὐωνύμῳ πάτρᾳ, Ἡράκλεες, σέο δὲ προ- 

πράον᾽ ἔμμεν ξεῖνον ἀδελφεόν τ᾽ Ν. 7. 88. 

“ὥρα πότνια --- τὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας 

χερσὶ βαστάζεις, ἕτερον δὲ ἑτέραις Ν. 8. 8. 
τρὶς μὲν ---, τρὶς δὲ Ν. 10. 27---8. “ἦμισν 

μὲν --- ἥμισυ δ᾽ Ν. 10. 87---.8. ἀνά δ᾽ 

ἔλυσεν μὲν ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν 

χαλκομίτρα Κάστορος Ν. 10. 90. ἀλλ᾽ 

ἐπέρα ποτὶ μὲν Φᾶσιν θερείαις, ἐν δὲ 

χειμῶνι πλέων Νείλου πρὸς ἀκτάν Ι. 2. 41. 
κατὰ μὲν φίλα τέκν᾽ ἔπεφνεν ---, αὐτὸν δὲ 

τρίτον [τ. 171. πολλοῖς μὲν ἐνάλον ὀρείον 

δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις (δὲ πολλοῖς 
υορηεγ: πολλάκις οοὐά.) δέτ. 8671. ς- 

οχρ)οατίνς, αἰδιγ να. ἄνθεμα δὲ 
χρυσοῦ φλέγει, τὰ μὲν χερσόθεν --- ὕδωρ 
δ᾽ ἄλλα φέρβει Ο. 2. 72. γλανκοὶ δὲ 
δράκοντες --- τρεῖς, οἱ δύο μὲν κάπετον ---, 
εἷς δ᾽ Ο. 8. 88, εἴ. Ο. 18. ὅ8, Ρ. 2. 48. 
διδύμους υἱοὺς --- τὸν μὲν ᾿Ἐχίονα, 

κεχλάδοντας ἧβᾳ, τὸν δ᾽ ἴΕρυτον Ρ. 4. 
179. Κάδμου κόραι, Σεμέλα μὲν ᾿Ολυμ- 

πιάδων ἀγυιᾶτις, ᾿Ινὼ δὲ Λευκοθέα Ρ. 11. 
1. φυᾷ δ᾽ ἕκαστος διαφέρομεν βιοτὰν 
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λαχόντες, ὁ μὲν τά, τὰ δ’ ἄλλοι Ν', 7. δ8. 

“ἀλλ᾽ ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν 

παρδιίδωμ᾽ εἰ μὲν ---, εἰ δὲ Ν. 10. 88---δ. 

ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ παρ᾽ 
Εὐρώτᾳ πέλας, ᾿Ιφικλέος μὲν παῖς --- 

Τυνδαρίδας δὲ 1. 1. 80. ἔ. ἰπ σπυτηο- 
τϑῖίοα α. μέν --- δέ --- δέ --- (δέ. .) 

στάδιον μὲν ἀρίστευσεν ---- ὁ δὲ πάλᾳ 

κυδαίνων "Ἔχεμος Τεγέαν. Δόρνκλος δὲ ---. 
ἂν ἵπποισι δὲ ---. μᾶκος δὲ ---- ἐν δ᾽ -- 
Ο. 10. 64. ἐγγὺς μὲν Φέρης ---- ἐκ δὲ Μεσ- 
σάνας ᾿Αμυθάν. ταχέως δ᾽ "Αδματος ἵκεν 

καὶ Μέλαμπος Ρ. 4. 126---θ. κρέσσονα 
μὲν ἁλικίας νόον φέρβεται γλῶσσάν τε" 

θάρσος δὲ (δὲ Θομηποίάἀοινία: τε οοἀά.)---. 
ἀγωνίας δ᾽ Ρ. δ. 109---118. ἄγοντι δέ με 
πέντε μὲν ᾿Ισθμοῖ νῖκαι, μία δ᾽ ---.- δύο δ᾽ 

Ρ. 1. 138-06. ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπό- 

σιον᾽ νεοθαλὴς δ᾽ αὔξεται μαλθακᾷ νικα- 

φορία σὺν ἀοιδᾷ. θαρσαλέα δὲ παρὰ 
κρατῆρα φωνὰ γίνεται Ν. 9. 48. μακρὰ 
μὲν ---. πολλὰ δ᾽ ---. οὐδ᾽ Ὑπερμήστρα ---. 

Διομήδεα δ᾽ --. γαῖα δ᾽ Ν. 10. 4. τοὶ μὲν 
ὧν Θήβανσι ---.-. ὅσσα δ᾽ ---. ἀνορέαις δ᾽ 
Ι, 4, 1--11. ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι 
φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις 
Ἱπποσόας ᾿Ιόλαος γέρας ἔχει, Περσεὺς δ᾽ 

ἐν "Ἄργει Κάστορος δ᾽ αἰχμὰ Πολυδεύκεός 
τ᾽ ἐπ’ ᾿Εὐρώτα ῥεέθροις. ἀλλ᾽ ἐν Οἰνώνᾳ 

Ι. δ. 80---4, τὸν μὲν --- ἄνδωκε δ᾽ ---.- ὁ δ᾽ 

1. 6. 81---41. ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσει- 

δᾶνος ἄγοντ᾽ Αἰακί --- 1 Νηρεὺς δ’ ὁ 
γέρων ἕπεται! --- πατὴρ δὲ Κρονίων 

μολί Πα. 15. 3.--- σεμνᾷ μὲν κατάρχει ---. 
ἐν δὲ κέχλαδεν ---. ἐν δὲ Ναίδων ---. ἐν δ᾽ 

Δ. ἃ. 8--16. τοῖσι λάμπει μὲν μένος 

ἀελίον ---, φοινικορόδοις δ᾽ ἐνὶ λειμώνεσσι 

(δ’ βὺρρ. Βοσγρίκ: τ᾽ Βοροκῃ) Θρ. 7. 1. 
τεῖρε δὲ στερεῶς ἄλλαν μὲν σκέλος, ἄλλαν 

δὲ πᾶχυν, τὰν δὲ --- αὐχένα φέροισαν ἕτ. 
109. 80---ῶ. ἀελλοπόδων μέν τιν᾽ εὐφραί- 

νοισιν ἵππων τιμαὶ καὶ στέφανοι τοὺς δ᾽ ἐν 

πολυχρύσοις θαλάμοις βιότα. τέρπεται δὲ 
καί τις ἐστ. 22]. β. ἴῃ ρασγαξδοϊς οἱ! - 

τλᾶκχ. ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸς ---, 

εἰ δ᾽ ἄεθλα (ςΐ. Ο. 8. 46) Ο. 1. 1---8. ἐμοὶ 
μὲν ὧν ---, ἐπ᾿ ἄλλοισι δὲ ---, τὸ δ᾽ ἔσχατον 
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Ο. 1. 211-ὁὉ6. Πίσα μὲν Διός. ᾿Ολυμπιάδα 

δὲ ---. Θήρωνα δὲ Ο. 3. 8. πολλὰ μὲν --, 

πολλὰ δ᾽ -α- ἅπαν δ᾽ εὑρόντος ἔργον 
Ο. 18. 14. ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος ----, 

ἐν Σπάρτᾳ δ᾽ --, παρὰ δὲ τὰν εὔνδρον 

ἀκτὰν Ἱμέρα Ῥ. 1. 170. πολ]λὰ μὲν τὰ 

πάροιθ --- Ἰδαιδάλλοισ᾽ ἔπεσιν, τὰ δ᾽ 

αἱ --- Ζεὺς οἶδ᾽, ἐμὲ δὲ πρέπει Παρθ. 2. 

81-8. ἀπὸ Τανυγέτοιο μὲν ---. Σκύριαι 
δ᾽ -. ὅπλα δ᾽ ἀπ᾽ Ἄργεος, ἅρμα Θηβαῖον, 

ἀλλ᾽ ἀπὸ --- Σικελίας (τ. 106. ἁ μὲν ἀχέταν 

Λίνον αἵλινον ὕμνει, ἁ δ᾽ Ὑμέναιον. ἁ δ᾽ 

᾿Ιάλεμον --- υἱὸν Οἰάγρον {δὲ ᾿Ορφέα 
(δὲ Βυρ». ΝΥ1}.} Θρ. 8. 6.---10 Ὑ- μέν ---- 

νῦν αὖτε --- δὲ ἐν Νεμέᾳ μὲν πρῶτον --- 
νῦν αὖτε ᾿Ισθμοῦ ---. εἴη δὲ τρίτον σωτῆρι 

πορσαίνοντας ᾿Ολυμπίῳ 1. 6. 8---Ἴ. 8. 

ὁ μέν --- ὁ δέ --- (ὁ δέ). ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
Πυθῶνάϑ᾽ --- ᾧχετ᾽ ἰὼν ---. ἁ δὲ --- τίκτε 
θεόφρονα κοῦρον Ο. 6. 87---41. τὸ μὲν 
γὰρ πατρόθεν --- τὸ δ’ --- ματρόθεν 
Ο. 7. 28. ἐδόκησαν ἐπ᾽ ἀμφότερα μαχᾶν 
τάμνειν τέλος, τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν 
᾿Ατρέος Ἑλέναν κομίζοντες, οἱ δ’ ἀπὸ 

πάμπαν εἴργοντες Ο. 18. ὅ8. ἀμφοτέροις 
ὁμοῖοι τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν μὲν κάτω, τὰ 

δ᾽ ὕπερθε πατρός Ρ. 3. 48. δόξαν εὑρεῖν τὰ 

μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον, 
τὰ δ᾽ ἐν πεζομάχαισι Ῥ. 2. δδ. τὸν μὲν --- 

ἁ δ᾽ Ρ. 8. 8--12. ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων 
ἔξαγεν τοὺς μὲν μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφ- 

ἐπῶν, τοὺς δὲ προσανέα πίνοντας ἣ 
γνίοις περάπτων παντόθεν φάρμακα, 

τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν ὀρθούς Ρ. 8. 51. 

τὸν μὲν --- τοῦ δὲ Ρ. 83. 97---100. τὰ μὲν 

παρίκει " τῶν νῦν δὲ Ρ. ὃ. 438. Κάστορος βίαν 
σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶν, τὸ μὲν 

παρ᾽ ἅμαρ ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ᾽ 
οἰκέοντας ἔνδον ᾿Ολύμπον Ρ. 11. 63. 

ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν’ 
ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν 

δώσει, τὸ δ᾽ οὕπω Ῥ. 19, 82. τοὶ μὲν --- ὁ 

δ᾽ Ν. 1. 41. διείργει δὲ πᾶσα κεκριμένα 

δύναμις, ὡς τὸ μὲν οὐδὲν, ὁ δὲ χάλκεος 

ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανός Ν. 6. 8. 

ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται 

τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι γαίας Ν. 10. δδ. ἀλλὰ 
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βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ 
ἀγαθῶν ἔβαλον. τὸν δ᾽ αὖ --- παρέσφαλεν 
καλῶν --- θυμὸς ἄτολμος ἐὼν Ν. 11. 39. ἁ 

μὲν --- ἁ δ᾽ -- ἀ δ’ Θρ. 8. 0---9. καὶ τοὶ μὲν 
ἵπποις γυμνασίοισι {τε ὃ), τοὶ δὲ πεσσοῖς, 

τοὶ δὲ φορμίγγεσσι τέρπονται, παρὰ δέ 

σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος Θρ. 

7. 0.--Ἴ, ἱγτορυϊατν οοοτάϊπαιοά, τὰ δ᾽ 

ἄλλαις ἁμέραις πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ χέρσῳ, 
τὰ δὲ γείτονι πόντῳ φάσομαι Ν. 9. 48, οἵ. 

Ρ. 8. δ]. Β. νἱτ ἀπᾶρβδοτγα. πολλὰ 

μὲν --- πολλὰ δὲ Ο. 18. 14. πολλὰ μὲν --- 
πολλὰ δὲ (Βοοοκῇ: μιν ςοἀάᾷ.) Ῥ. 9. 128. 

ὄσσους μὲν --- ὅσσους δὲ Ν. 1, 02, ἀλλ᾽ 

ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ᾽, ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν 
ἐπ᾽ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυ- 

φάν Ν. 9. 8. τρὶς μὲν --- τρὶς δὲ Ν. 10. 27. 
ἥμισυ μὲν --- ἥμισυ δὲ Ν. 10. 817. εὖ μὲν 

᾿Αρισταγόραν δέξαι --- εὖ δ᾽ ἑταίρους 
Ν. 1]. 8--4. πολλὰ μὲν --- πολλὰ δὲ 
Ν. 11. 6---". χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν ἐσλόν, 

χρὴ δὲ κωμάζοντ᾽ ἀγαναῖς χαρίτεσσιν 
βαστάσαι Ι. 8. 7---8ὃ. ἀγαπᾶται, μέτρα μὲν 
γνώμᾳ διώκων, μέτρα δὲ καὶ κατέχων 
1. Ὁ. 71. διαγινώσκομαι μὲν ---, γινώσκομαι 
δὲ καὶ Πα. 4. 29. ἐντὶ μὲν ---. ἐντὶ [δὲ καὶ] 

(ϑυρρ. Ἀ}}1.) Θρ. 8. 1. οἶδε μὲν βίον 
τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν ἴτ. 

187. 1. δ. ψΒοῖῈ πὰ μέν ο]. 8898 

ξςοποοββῖνα (οσοο. σοφίαι μὲν αἰπειναί" 

τοῦτο δὲ προσφέρων Ο. 9. 107. κώμῳ μὲν 
ἀδυμελεῖ Δίκα παρέστακε- θεῶν δ᾽ ὄπιν 

ἄφθονον αἰτέω Ρ. 8. 70. ἢ τιν᾽ ἄγλωσσον 
μέν, ἧτορ δ᾽ ἄλκιμον, λάθα κατέχει ἐν 

λυγρῷ νείκει Ν, 8. 24. οἵ. μὲν - ἀλλά 
Ρ. 4. 139: Ῥ. 0. 238. ᾿ς. ἡπαάϊςδιηρ 

οοπιρατίβομ. λέγεται μὰν “Ἕκτορι μὲν 

κλέος ἀνθῆσαι Σκαμάνδρου χεύμασιν ἀγ- 

χοῦ, βαθνκρήμνοισι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀκταῖς ᾿Ελώ- 

ρὸν --- δέδορκεν παιδὶ τοῦθ᾽ ᾿Αγησιδά- 
μου φέγγος ἐν ἁλικίᾳ πρώτᾳ Ν. 9. 89. 
1. Ποσο μέν ἀπὰ δὲ οἰαιιδε5 ἄγε ἵγγοὸ- 

Κυϊαυν Ὀα!απεςοά. Ἱέρωνος --- ὃς ἀμφ- 
ἐπει σκᾶτττον -- δρέπων μὲν κορυφὰς 
ἀρετᾶν ἅπο πασᾶν, ἀγλαίζεται δὲ καὶ 
μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ Ο. 1. 18. οἱ ὥπασε 
θησανρὸν δίδυμον μαντοσύνας, τόκα μὲν 
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φωνὰν ἀκούειν --- εὖτ᾽ ἂν δὲ “Ηρακλέης --- 

κτίσῃ ---, τότ᾽ αὖ χρηστήριον θέσθαι 
κέλευσεν Ο. 6. θ0. ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος, 

ἀνορέας δ᾽ οὐκ ἀμπλακὼν Ο. 8. 67. πολλὰ 

δ᾽ ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν ἔμπα- 
λιν μὲν τέρψιος, οἱ δὲ Ο. 13. 11. οὐ ψεύσομ᾽ 

ἀμφὶ Κορίνθῳ, Σίσυφον μὲν πυκνότατον 
παλάμαις ὡς θεόν, καὶ τὰν --- Μήδειαν ---. 

τὰ δὲ καί ποτ’ ἐν ἀλκᾷ --- ἐδόκησαν ἐπ᾿ 
ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος Ο. 18. 

82---5. πρύτανι κύριε πολλᾶν μὲν εὐστε- 
φάνων ἀγνιᾶν καὶ στρατοῦ. εἰ δέ τις 
(ν. σ. Ρ., 874) Ρ. 2. δ8. διψῇ δὲ πρᾶγος 
ἄλλο μὲν ἄλλον, ἀεθλονικία δὲ μάλιστ᾽ 

ἀοιδὰν φιλεῖ Ν. 8. θ-. ὁ δ᾽ ἀποπλέων 

Σκύρου μὲν ἅμαρτε πλαγχθέντες δ᾽ εἰς 

᾽Εφύραν ἵκοντο Ν. 7. 37. χαίρω δὲ πρόσ- 
φορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον ἱείς, ἐπαοιδαῖς 

δ᾽ ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν 

Ν. 8. 48---9 ε΄. Ν, 9. 48. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ 
μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ ᾿Αρκεσίλαν ---. εἰ δέ 

τις Ν. 11. 11. “λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ 

"Εριβοίας ἀνδρὶ τῷδε --- τελέσαι, τὸν μὲν 
ἄρρηκτον φυάν, --- θυμὸς δ᾽ ἑἐπέσθω"" 
Ι. 6. 41-9. μάτρω! θ᾽ --- χάλκασπις ᾧ 

πότμον μὲν ΓΑρης ἔμειξεν, τιμὰ δ᾽ ἀγαθοῖ- 

σιν ἀντίκειται [. 7. 25---. σὲ δ᾽ ἐγὼ παρά 
μῖν αἰνέω μέν, Γηρνόνα, τὸ δὲ μὴ Δὶ φίλτε- 
ρον σιγῷμι πάμπαν ἔτ. 81 δὰ Δ. 2. πόλιν 
ἀμφινέμονται, πλεῖστα μὲν δῶρ᾽ ἀϑανά- 

τοις ἀνέχοντες, ἔσπετο δ᾽ αἰενάον πλούτον 

νέφος {γ. 119. 8. τω. μέν --- δέ οοπιίποὰ 

ΜῊ οἴπεῖ ραγεο!ε8. α. μὲν ὧν --- δέ. 

ἀρούραισιν, αἷτ᾽ ἀμειβόμεναι τόκα μὲν ὧν 
βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδο- 
σαν, τόκα δ᾽ αὖτ᾽ ἀναπανσάμεναι σθένος 
ἔμαρψαν Ν. 6. 10. οἵ. Ο. 1. Η1. β. γε 
μὲν --- δέ, ορροπίηρ ἔννο οοππεςῖοὰ [που ρ ἢ 8 

1ῖὁὸ ψῆδὲ ργεοσάος; ν. 4. ἱπέτα. (Εοτγίιπο, 

γου ρυΐ(ς 5) ρ8 δηὰ ινᾶγβ. δηὰ οοιπο 5). 

αἷ γε μὲν ἀνδρῶν πόλλ᾽ ἄνω, τὰ δ᾽ αὖ 

κάτω ψεύδη μεταμώνια τάμνοισαι κυλίν- 

δοντ᾽ ἐλπίδες. σύμβολον δ᾽ οὔ πώ τις 

ἐπιχθονίων πιστὸν --- εὗρεν θεόθεν Ο. 
12. δ. ὕπατον δ᾽ ἔσχεν Πίσα 'Ἧρα- 
κλέος τεθμόν. ἀδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν ἐν 

τελεταῖς δὶς ᾿Αθαναίων μιν ὀμφαὶ κώ- 



μέν 

μασαν' γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς 

ἐλαίας ἔμολεν Ν. 10. 38. Ὡ. ἔγαθε. τὶν 

μὲν [πά]ρ μινί --- 7 ἐμὶν δὲ πὰ(ρ) κείνοις 
Πα. 10. 18---9. λίγεια μὲν Μοῖσ ’ ἀφαί --- 

μνάσει δὲ καί τινα Πα. 14. 32---δ. 

3. μέν Ὀαϊδῃοεα τνἱτν ραγιῖς]ος οέπογ Βδῃ 

δέ. ἃ. μὲν -- ἀλλά α. τὸ μὲν 

᾿Αρχιλόχον μέλος, φωνᾶεν ᾿Ολυμπίᾳ -- 

ἄρκεσε ----. ἀλλὰ νῦν Ο. 9. 1. λέγοντι μὰν 
χθόνα μὲν κατακλύσαι μέλαιναν ὕδατος 

σθένος, ἀλλὰ --- ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον 

ἑλεῖν Ο. 9. δ0. ποταμοὶ δ᾽ ἁμέραισιν μὲν 
προχέοντι ῥόον καπνοῦ αἴθων᾽" ἀλλ᾽ ἐν 

ὄρφναισιν Ρ. 1. 22. ἀσθενεῖ μὲν χρωτὶ 
βαίνων, ἀλλὰ μοιρίδιον ἦν Ρ. 1. δδ. 

“ἐντὶ μὲν θνατῶν φρένες ὠκύτεραι κέρδος 
αἰνῆσαι --- ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ καὶ σέ᾽᾿ Ῥ. 4. 189. 
ῥάδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι --- ἀλλ᾽ ἐπὶ 
χώρας αὖτις ἔσσαι δυσπαλὲς δὴ γίνεται 

Ῥ. 4. 872. πολλὰ μὲν ἀρτιεπὴς γλῶσσά μοι 
τοξεύματ᾽ ἔχει ---- ἀλλ᾽ ὅμως καύχαμα 

κατάβρεχε σιγᾷ [. δ. 4θ---δ, οἵ. ἐτ. 106. 
Β. μέν --- ἀλλά --- δέ --- δέ, ἰὰ δὐυτηογα- 
ὕοη. παρὰ μὲν ὑψιμέδοντι Παρνασσῷ 

τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν, ἀλλὰ 
Κορινθίων ὑπὸ φωτῶν ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος 
πτυχαῖς ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, 

ἑπτὰ δ᾽ ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ᾽ οἴκοι μάσσον᾽ 

ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι Ν, 3. 19---24. Ὁ. 
μέν --- τε. α. χαίταισι μέν ζευχθέντες 

ἔπι στέφανοι πράσσοντί με τοῦτο “-- 

χρέος, --- ἅ τε Πίσα 0. δ. 6. ὄτρυνον νῦν 

ἑταίρους, Αἰνέα, πρῶτον μὲν --- κελαδῆσαι, 
γνῶναί τ᾽ ἔπειτ᾽ Ο. 6. 88. ἀδυμελεῖ θαμὰ 

μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ᾽ ἐν ἔντεσιν 

αὐλῶν Ο. 7. 12. βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς 
νᾶσος, ἔχει τέ μιν ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος 

ἀκτίνων πατήρ Ο. 7. 69. τίμα μὲν --- δίδοι 
τε Ο. 7. 88. παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι 
σχεδὸν ὃ τ᾽ ἐξελέγχων --- χρόνος Ο. 10. 

δ3. αἱ δύο δ᾽ ἀμπλακίαι φερέπονοι τελέ- 
θοντι" τὸ μέν ---- ὅτι ---, ὅτι τε Ρ, 2. 81. ὁ 

θεῖος ἀνὴρ πρίατο μὲν θανάτοιο κομιδὰν 

πατρός, ἐδόκησέν τε Ῥ. 0. 89. ὀφείλει δ᾽ 

ἔτι --- θαμὰ μὲν ᾿Ισθμιάδων δρέπεσθαι 

κάλλιστον ἄωτον ἐν Πυθίοισί τε νικᾶν 

Τιμονόου παῖδ᾽ Ν. 2. 9. ἦ μὰν ἀνόμοιά γε 

828 μέν 

δῴοισι -- ἕλκεα ῥῆξαν -- τὰ μὲν ἀμφ᾽ 
"Αχιλεῖ νεοκτόνῳ, ἄλλων τὰ μόχθων ἐν 

“πολυφθόροις ἁἀμέραις Ν, 8. 80---Ἰ. τὸ μὲν 

ἔλευσεν" ἴδον τ’ ἄποπταί Δ. 4. 89. γόνον 

ὑπάτων μὲν πατέρων μελπόμενοι γυναικῶν 
τε Καδμειᾶν ἔτ. 76. 11. Β. μέν --- τε -- 

(καί{τε.}, ἴῃ εηυταοταὔοη. μιν αἰνέω 

μάλα μὲν τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων χαίρον- 
τά τε --- καὶ πρὸς ἡσυχίαν --- τετραμμένον 
Ο. 4. 14--θ. εἰ δ᾽ εἴη μὲν ᾿Ολυμπιονίκας 

βωμῷ τε --- ταμίας --- συνοικιστήρ τε ---, 

τίνα κεν φύγοι ὕμνον Ο. 6. 4. κτεῖνε μὲν --- 

κλέψεν τε --- ἕν τ᾽ Ῥ. 4. 849--0ὲ. γ. 
ἡγτορυ σιν οοογάϊπδῖεα. ἀλλ’ ἐγὼ 

"Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίπτπῷ 

γέρας, ἀνία τ’ ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ 
νωμάσαντ᾽ ἐθέλω --- ἐἑναρμόξαι μιν ὕμνῳ 

Ι. 1, 14. αἰδοῖος μὲν ἦν ἀστοῖς ὁμιλεῖν, 

Ἡπποτροφίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων 

νόμῳ. καὶ θεῶν δαῖτας προσέπτυκτο 
πάσας 1. 28. 87. ἐμὲ δὲ πρέπει παρθενήια 

μὲν φρονεῖν γλώσσᾳ τε λέγεσθαι Παρθ. 2. 
84. δ. υποοτίδίη οχχ. ἀείδει μὲν 
ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν ποταμόν τε "ϑὥανον 

ἐγχωρίαν τε λίμναν καὶ σεμνοὺς ὀχετούς, 
Ἵππαρις οἷσιν ἄρδει στρατόν, κολλᾷ τε 

σταδίων θαλάμων ταχέως ὑψίγνιον ἄλσος 

(κολλᾷ τε οὐπὶ ἄρδει, Σ; συπὶ ἀείδει μὲν 

Ηεππαπη) Ο. ὅ. 10-.ῶ2. [μὲν --- (Ἄοοαὶ. 

Ἡαγξυπρ: μιν οσοὐά,; ὄμμιν ἀα Τοπρσἢ) τὰ 

(ν. 1. δέ) Ο. 11. 17---9.] (κρέσσονα μὲν ---. 

θάρσος τε ---- (ςοἀά.: δὲ ϑοϊιποίάοινίπ), 

ἀγωνίας δ᾽ Ρ. δ. 109---18.] [θάνεν μὲν -- 

μάντιν τ᾽ (θάνεν μὲν οὐαὶ ὁ δ᾽ ἄρα ν. 84, 

αἀά. νωρᾳ.) Ῥ. 11]. 81---88.} [τὰ μὲν ἕν 

ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι ᾿Ολυμπίᾳ ἀγώ- 

νῶν πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν 
ἵπποις, Πυθοῖ τε --- ἤλεγξαν 'Ελλανίδα 
στρατιὰν ὠκύτατι (᾿Ολυμπίᾳ τ᾽ οοἀά,, 
οὐα,: τ᾿ ἀο), Ῥαυν: ᾿Ολυμπίαθ᾽ Μα85) 

Ῥ. 11. 40. [μὲν (οοἀά.: ἔμμεν Τυγγπ) 

Ν, 7. 80. [μὲν --- τε (ν. 1. δ᾽.) Θρ. 1. 
1-δ.) ς. μὲν --- γε μάν. νῦν δ᾽ 
ἔλπομαι μέν, ἐν θεῷ γὰ μὰν τέλος Ο. 18. 
104. ἀ, μὲν --- αὖτε. (θεός) ὃς 
ἀνέχει τότε μὲν τὰ κείνων, τότ᾽ αὖθ᾽ 

ἑτέροις ἔδωκεν μέγα κῦδος Ῥ. 2. 89, οἱ. 



Μένανδρος 

Ι. 6. 8--Ἰ. ς. μέν -- ἀτάρ. οἱ μὲν 
κρίθεν: ἀτὰρ ᾿Ιάσων αὐτὸς Ῥ. 4. 108. 
᾿Απόλλωνι μὲν θ[εῶν)] ἀτὰρ ἀνδρῶν 

᾿Εχεκίρά)τει }έγ. 8888. 4. ξ. μέν -- 
καί --- καί. οἵ, 1. Ὁ δυρτα. πρῶτον μὲν 

᾿Αλκμήνας σὺν υἱῷ Τρώιον ἂμ πεδίον, καὶ 
μετὰ ζωστῆρας ᾿Αμαζόνος ἦλθεν καὶ --- 

εἷλε Μήδειαν ἔτ. 172. 8---Ὁ. 
4.γγε μέν, γεί οί. ὃ. τα. β δυρτα. “νῦν γε 

μὲν’ (ΌγΖ.: μάν οοἀὐά.) Ῥ. 4. δ0. τίν γε 

μέν (οἴ. Ο. Ρ,, 887) Ν. 8. 88. 
Νιένανδρος] δη Αἰποηϊδη ἰγαῖποσ οὐ τυτεβὲ- 

Ἰεῖβ. ἴσθι, γλυκεῖάν τοι Μενάνδρου σὺν 

τύχᾳ μόχθων ἀμοιβὰν ἐπαύρεο Ν. ὅ. 48. 

ἹΜένδης} ἃ ποπιε δπὰ οἷΐγ οἱ Ερυρί, πρᾶῦ 
ἐῆ6 δαβίοσσι Ὀσϑήοῃ οἱ ἐδ ΝῚΪΘ, ν Βοτα 1ὲ 

ἤονβ ἱπίο ἰακε Ὑαπαίβ. Αἰγνπτίαν 

Μένδητα, πὰρ κρημνὸν θάλασσας ἔσχατον 
Νείλου κέρας ὃν δε δσεα δαπῆ, απ ἐπά οἵ ἃ 

δγαμοῖῦ οὐ δὲ Νίδ. ὙἹὶθ ἱγαριηθης ἰ8 

υδεὰ Ὁν Ατὶβίεἰε5 ἴο "Ἰ]υπίγαϊς ταὶ πε 

οομδίἀοσα ἴο Ὀ6 ΡῬιπᾶατ᾽ 5 ἰρηοόγαηοε οἵ 

Ἐσυρεδῃ ροορταρν ἔγ. 201. 1. 

ἹΜΠενέλας] ὑτοίμο οὐ Αβαιηεπιηοη, δὰ8- 
Ῥδηὰ οὐ Ἠεϊεη. (Αἴας) ὃν --- ξανθῷ 

Μενέλᾳ δάμαρτα κομίσαι ϑοαῖς ἂν ναυσὶ 
πόρευσαν εὐθυπνόον Ζεφύροιο πομπαὶ 
πρὸς ἤλου πόλιν Ν. 7. 28. 

μενοινάω] ἀεςὶγα δαρενῖν ἀλλ᾽ ἔμπαν με- 

γαλανορίαις ἐμβαίνομεν, ἔργα τε πολλὰ 
μενοινῶντες Ν-. 11]. 46. ςο. ἰπξ,, λίθον, τὸν 

αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν εὐφροσύνας 

ἀλᾶται Ο. 1. ὅ8. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ κεῖνον 
αἰνῆσαι μενοινῶν, ἕλπομαι Ῥ. 1. 48. 

Μενοίτιος] ἐδίμον οἱ Ῥαΐγοκιοβ. υἱὸν δ᾽ 
"Ακτορος ἐξόχως τίμασεν ἐποίκων Αἰγίνας 

τε Μενοίτιον Ο. 9. 70. 
μένος] "πὰ πατρὶ δὲ πατρὸς ἐνέπνευ- 

σεν μένος γήραος ἀντίπαλον Ο. 8. 170. 

κασιγνήταν μένει θνίοισαν ἀμαιμακέτῳ 

Ῥ. 8. 82. ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος ἀντερεί- 
δωὼν (8οθ. ᾿Απόλλων) Πα. 6. 88. τοῖσι 

λάμπει μὲν μένος ἀελίου Θρ. 7. 1. 

μένω] (μένει, -οντι; -ων; -εἰν: ἱπιρί. μένεν: 

δοσ. ἔμειν᾽; μείναντες ; μεῖναι.) 4. 808., 

γοπαΐ ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν ἐστρὶς ἑκα- 

πτέρωθι μείναντες ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων 

829 μερίμνᾶμα 

ἔχειν ψυχάν Ο. 2. 69. “ἀλλὰ γὰρ νόστον 
πρόφασις γλυκεροῦ κώλνεν μεῖναι Ῥ. 4. 
88. μή τινὰ λειπόμενον τἀν ἀκίνδυνον 

παρὰ ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσσοντ᾽ Ρ. 4. 

186. αὐτοῦ μένων δ᾽ ὁ θεῖος ἀνὴρ Ῥ. 6. 88. 

ὕδατι γὰρ μένοντ᾽ ἐπ᾿’ ᾿Ασωπίῳ μελι- 
γαρύων τέκτονες κώμων νεανίαι Ν, 8. 4. 

ξανϑὸς δ᾽ ᾿Αχιλεὺς τὰ μὲν μένων Φιλύρας 
ἐν δόμοις Ν. 8. 48. καὶ ᾿Ιόλαοϊ[ς ἐ)ν ἕπτα- 

πύλοισι μένω[ν (Θήβαις βΒ'ρΡ. ΓΟΡ-}) 
{. 169. 47. ο. ῥζ. 8.09., θέλοντι δὲ Παμ- 

φύλου καὶ μὰν ἩΗρακλειδᾶν ἔκγονοι --- 
αἰεὶ μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς 

ῬῚ. 64. ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος 
μένει οὐρανός Ν. 6. 4. ΡΒ. ς. 8ος,, 
α. ὁμάτινα οἷον δ᾽ ἐν Μαραθῶνι συλα- 
θεὶς ἀγενείων μένεν ἀγῶνα Ο. 9. 80. Β. 

αὐαΐ τὸ δὲ πὰρ δίκαν γλυκὺ πικροτά- 
τὰ μένει τελευτά 1. 7. 48. ς- ᾿ς. δος. ἃ 

ἰηΐ., τοαῖ! οὐκ ἔμειν᾿ ἐλθεῖν τράπεζαν 

νυμφίαν Ρ. 8. 16. 

μέριμνα] (-ας, -αν; -αἱ, -ἄἂν, «αἱς, «αισιν.) 

ἃ. εαγε, απ σίεῖν ἀλλ᾽ ἐμοὶ δεῖμα μὲν 

παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν 

(καρτερᾶν --- μεριμνᾶν Βοῖακ) 1. 8. 12. 

ἁνίκ᾽ ἀνθρώπων καματώδεες οἴχονται 
μέριμναι στηθέων ἔξω ἔτ. 124. δ. δυσφόρων 

σχοινίον μεριμνᾶν (Βς. ὁ Λυαῖος θεὸς 

λύων) ἔτ. 248. Ρ. «ονογ 85. ἴογ 

ἀρεταί, ἱ. 6. α»"δοη, σπἀξαυοιῦ θεὸς 

ἐπίτροπος ἐὼν τεαῖσι μήδεται --- Ομερί- 

μναῖσιν Ο. 1. 108. ὁ μὰν πλοῦτος --- βαθεῖαν 
ὑπέχων μέριμναν ἀγροτέραν Ο. 3. δά. 
(᾿Αριστομένης) πέταται ὑποπτέροις ἀνο- 

ρέαις, ἔχων κρέσσονα πλούτον μέριμναν 
Ρ. 8. 92. (᾿Αριστοκλείδας) ὃς τάνδε νᾶσον 

εὐκλέι προσέθηκε λόγῳ καὶ σεμνὸν ἀ- 
γλααῖσι μερίμναις Πυθίου Θεάριον (επάδα- 
υοινς οἱ Ατἰβιοκ] οἱ αβ, οἱ. Σ, οἱ δὲ, ταῖς 

ἐμαῖς μερίμναις καὶ τοῖς ἐμοῖς ποιήμασι) 

Ν. 8. 069. τῶνδ᾽ ἀνδρῶν ἕνεκεν μερίμνας 
σώφρονος Παρθ. 2. 62. νεῶν δὲ μέριμναι 

σὺν πόνοις εἱλισσόμεναι δόξαν εὑρίσκοντι 
ἔν, 227.1. 

μερίμνᾶμα] απχίείν Κῆρες ὀλβοθρέμμο- 
νες --- μεριμναμάτων ἀλεγεινῶν ἔτ. 271. δὰ 

ἔτ. 228. 



(Μερόπα) 

(Μερόπα)] υυἱῶοε οἦ ἀδυρηῖον οἱ Οἰπορίοπ, 

Ἰπρ οἱ Ομἶοβ. ἔε8ξ,, ν, ᾿ῳὠαρίων. 
Μέροπες] δὰ δποίεπὶ ἐσῖρο, δὲ οὔς εἴτηθ 

Ηνίπρ ἰῃ Κοβ, ἀσβίτογοὰ Ὁν Ἠεγακὶεβ ἀηά, 

Τεϊδιηοθ οὐ τποὶς ταῖυση ἴγτοση Ττου. 

(Ἡρακλέης) σὺν ᾧ ποτε Τροίαν κραταιὸς 
Τελαμὼν πόρθησε καὶ Μέροπας (εἴ. Ηοτα., 

2 226, Ο 28, Σ.) Ν. 4. 26. εἷλε δὲ Περγαμίαν 
πέφνεν δὲ σὺν κείνῳ Μερόπων ἔθνεα (ϑ8ς. 

Ἡρακλέης) 1. 6. 81. ἰε8ὲ., δίταδο, 2. 91. 
9, ν. Ἡρακλέης ἔδδ8ὲ. -- ἐσ, 888. 5}6}} -- 

τ. 81 δεῖς. 

μέρος] (ος ποιι., δος.) ῥανγί, ῥογέο ἔστι 

δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος κὰν νόμον 

ἑρδόμενον (ἑρδομένων οοπὶ. Ἐτ, Θοδιαϊά:, 

“Ἰἤτοη Απίοῖ!, ἀ6Γ πΠδοἢ ἀσπὶ Ἡογοσπιπι ἢ , 

δεορίετί νἱγά"", ὙΜ1.) Ο. 8. Τὴ, ἐν παισὶ ] 

νέοισι παῖς ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν! 

παλαιτέροισι, μέρος ἕκαστον οἷον ἔχομεν ' 
βρότεον ἔθνος Ν. 8. 78. ο. ζοπ., τὸν μὲν 
ὁὀξείαισι θύγατρες ἐρήμωσαν πάθαις εὐφρο- 

σύνας μέρος Ρ. 8. 98. “ἀλλ᾽ ἤδη με 
γηραιὸν μέρος ἁλικίας ἀμφιπολεῖ᾽᾽ Ῥ. 4. 

1657. ε. οτάϊῃα! δά]., παισὶ τούτοις ὄγδοον 

θάλλει μέρος ᾿Αρκεσίλας ας δίρδι! ἐπὶ εἶπα 

Ῥ, 4. 65. Περσεὺς ὁπότε τρίτον ἄυσεν 
κασιγνητᾶν μέρος ἐνναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί 
τε μοῖραν ἄγων ἱ. ς. Μεάυβα, οπς οὗ 1Π6 

ἴτας Οογροι 8.865 Ρ, 13. 1]. ὃς ἀναί- 

νετο αὐταρχεῖν πολίων δ᾽ ἑκατὸν πεδέχειν ᾿ 

μέρος ἕβδομον Πασιφάας (σὺν) υἱοῖσι 
Πα. 4. 88. [ἐξοπίσω μέρος ἔσσεσθαι 
(γέρας ν. 1.) Ο. 1. 68. 

μεσονύκτιος) αἱ ν"ἱάδηίρηί Ὁ. 8. Ῥχγὸ δᾶν. 

ἣ χρυσῷ μεσονύκτιον νείφοντα δεξαμένα 
τὸν φέρτατον θεῶν (50. Θήβα) 1. 7. δ. 

μέσος, μέσσος)] (-ῳ, -ον, -οισι; -αἱἷς; -ον 
8ος., -α δςο.). 

1. δὰ). ἃ. δια οδηίγο, ηιά δ οἵ, οἱά- 
᾿Αλφεῷ μέσσῳ καταβαὶς ἐκάλεσσε Ο. 0. δ8. 

πὰρ μέσον ὀμφαλὸν εὐδένδροιο --- ματέρος 
ἃ. 6. τῆς σο{1Ὰ] πᾶνοΐ οὗ ὑπε δαί Ῥ, 4. 

14. εὗρεν --- παρθένοισι πρὶν μέσον ἄμαρ, 
ἑλεῖν ὠκύτατον γάμον (80. γενέσθαι: ν. 
Ετγδηκοῖ, Ὁ ἃ Ρ, 6065) Ρ. 9. 113. Β. 
ὃν ἐλε νπἱάάϊε οἵ ἴῃ Ὀοσάγ. ἔμπα καῖ- 

περ ἔχει βαϑεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, 

880 

Μεσασᾶνα) ἰπ ἐπε Ῥεϊοροπῃςβα. 

Μεσσᾶνιος} οἵ Μη556":6 

μετά 

ἀντίτειν᾽ ἐπιβουλίᾳ (8δο. σε. πρὸς ἑαυτὸν 
τοῦτο λέγει ὁ Πίνδαρος. Σ.) Ν. 4. 87. 
2. ϑυῦ8. ἃ. ἢ. 8. Ῥζῆοὸ ϑ8υ9. καλῶν 

μὲν ὧν μοῖράν τε τερπινῶν ἐς μέσον χρὴ 
παντὶ λαῷ δεικνύναι ἐ. 6. ΡυΝΙΟΙν {τὶ 

42. 4. Β. Ρ]. Ῥγὸ βυῦϑ., τάδ οἱ ἃ 

δτουρ. ἀλλ’ ὅτ᾽ Αἰήτας ἀδαμάντινον 

ἐν μέσσοις ἄροτρον σκίμψατο Ῥ. 4. 324. 
εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις Ρ. 9. 119. ἐν δὲ μέσαις 

(8ς. Μοίσαις) φόρμιγγ᾽ ᾿Απόλλων ἑπτά- 
γλωσσὸν χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων ἁγεῖτο 

παντοίων νόμων Ν. ὅ. 28. εἶπε δ᾽ εὔβουλος 

ἐν μέσοισι Θέμις 1. 8. 31. ς. Ὡ. Ρ]. ρτὸ 

βυῦβ. τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ 
μέσα μακροτέρῳ ὀλβῷ τεθαλότα, μέμφομ᾽ 

αἶσαν τυραννίδων ἱ. 6. ἐδ τι ἀ]6 ς1838868 

Ρ. 11. δ2. 
ἐκ δὲ 

Μεσσάνας ᾿Αμυθάν (8ς. ἦλθε) Ρ. 4. 136. 
Μεσσανίου δὲ 

γέροντος Νεβῖος Ῥ. 0. 86. 

μετά] (μέτα Ο. 2. 34, Ρ. 6. 94, Πα. 9. 21. 
Ἵ. ρῖορ, ἃ. σ. ὅρος. αἄ-. ἐὐ, ἀπιοιν 

προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοί οἱ πάλιν μετὰ τὸ 

ταχύποτμον αὖτις ἀνέρων ἔθνος Ο. 1. θ6. 
ἐθέλοντ᾽ ἐς οὐρανοῦ σταθμοὺς ἐλθεῖν μεθ᾽ 

ὁμάγνριν Βελλεροφόνταν Ζηνός Ι. 7. 46. 

λάμπει δὲ χρόνῳ ἔργα μετ᾽ αἰθέρ᾽ ἀερθέντα 
ἔν. 227. 8. β. οἱ ρυτροβα, οἥέν, ἐμ 

Ρισε ἔειπεν Ὑψιπυλείᾳ μετὰ στέ- 

φανον ἰών Ο. 4. 38. μετὰ γὰρ κεῖνο 
πλευσάντων Μινυᾶν Ῥ. 4. 68. Λιβύσσας 
ἀμφὶ γυναικὸς ἔβαν Ἴρασα πρὸς πόλιν, 
᾿Ανταίου μετὰ καλλίκομον μναστῆρες ἀγα- 

κλέα κούραν Ρ. 9. 106. καί ποτε χαλκό- 
τοξον ᾿Αμαζόνων μετ᾽ ἀλκὰν ἕπετό οἱ 

Ν. 8. 88. τρεχέτω δὲ μετὰ Πληιόναν. ἅμα 

δ᾽ αὐτῷ κύων ἐγ. 74. καὶ μετὰ ζωστῆρας 
᾿Αμαζόνος ἦλθεν ἔτ. 172. δι. Ὑ. οἵ 
πη, ἀΠίεν μετὰ χειμέριον ὄμβρον 

Ῥ, δ. 10. [μετὰ μέγαν κάματον (ν. 1. 

πεδὰ) Ρ. δ. 47. νῦν δ᾽ αὖ μετὰ χειμέριον 

ποικίλα μηνῶν ζόφον χθὼν ὧτο φοινικέοι- 
σιν ἄνθησεν ῥόδοις 1. 4. 18. γλυκύ τι 

δαμωσόμεϑα καὶ μετὰ πόνον 1. 8. 8. δ. 

οἱ τἰπιθ, ἀπγ πῇ καίπερ ἐφαμερίαν 

οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ νύκτας ἄμμε πότμος 



μεταβαίνω 

ἄντιν᾽ ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάϑμαν 
Ν. 8. ὉΘ. Β.(. ροη., αἱσοηρ οὐ μετὰ 
τριῶν τέταρτον πόνον Ο. 1. 00. ῥοαὶ δ᾽ 

ἄλλοτ᾽ ἄλλαι εὐθυμιᾶν τε μέτα καὶ πόνων 

ἐς ἄνδρας ἔβαν Ο. 2. 84. τιμάσαις πόρον 
᾿Αλφεοῦ μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων θεῶν Ο. 

10. 49. μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν 
Ῥ, ὃ. 92. οὔτε δείπνων --- μεθ᾽ ἑταιρᾶν 

τέρψιας Ρ. 9. 19. ὀλοφύρομαι οὐδὲν ὅτι 
πάντων μέτα πείσομαι Πα. 9. 31. ς. ς. 

ἄδι., α»ποηᾷ λέγοντι --- μετὰ κόραισι 
Νηρῆος ἁλίαις βίοτον ἄφθιτον ᾿Ινοῖ τετάχ- 

θαι Ο. 3. 39, εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης μετὰ 

πενταέθλοις Ν. 7. 8. 

2. δᾶν., αἰὲένιυαγὰς ἦ μάλα δὴ μετὰ 
καὶ νῦν --- παισὶ τούτοις ὄγδοον θάλλει 
μέρος ᾿Αρκεσίλας αὐεγιναγάς, εὐέη αἱ "δὲς 

"ποριεηΐ Ῥ᾿. 4, 6}. 

μεταβαίνω] [υἱ. ἃ δοτ. 1 δοῖ., ἰπ οςαυϑαὶ 
8686, ἐγαηϑίεν, γεριουὰ (φθέγξομαί σε) 

τότ᾽ ᾿Αγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι --- χρυ- 
σέαισί τ᾽ ἀν’ ἵπποις ὕπατον εὐρντίμον 

ποτὶ δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι Ο. 1. 43. 

φαντὶ δὲ Λαμνόθεν ἕλκει τειρόμενον μετα- 

βάσοντας ἐλθεῖν ἥροας ἀντιθέους Ποίαντος 

υἱόν (Κανϑογ: μεταλ(λ)άσ(σ)οντας ςοὐά.) 

Ρ, 1. δ2. 
μεταβολά] ἐλαηξε ἐν δὲ χρόνῳ μεταβο- 

λαὶ λήξαντος οὔρον ἱστίων Ρ. ἐ. 399, 

μεταδόρπιος) αν Ξε ον ὦ θρασύ- 

βουλ᾽, ἐρατᾶν ὄχημ᾽ ἀοιδᾶν τοῦτό τοι 

πέμπω μεταδόρπιον ῥτ. 45 γον ἀξεϑενί 
ἔτ, 1231. 3, 

μετἄϊΐσσω] “έϊοι αἴίεν πιεῖ. ἤτοι μεταί- 
ξαις σὲ καὶ νῦν τεὸς μάτρως ἀγάλλει 

κείνου ὁμόσπορον ἔθνος, Πυθέα (μεταίξαις 

σε «ςοὐἱϊ. Μ1., Τύτγη, ὕγ2.: μεταίξαντα 
ςοὐά.: Πυθέα ΜηιπράτοΙ, ῬΣΥΡ: Πυθέας 

οοὐάᾷ.: δυξ Ἐ ἰ5 ποῖ εἸοας ποὶν ἘΘΤΉ γτΙ 68, 

85 μάτρως οὐ ΡΥ πολ9 ἀπά ΨΒῸ δά νοη ἵν Ὸ 

ΑἸρποῖδπ νἱοϊοτσίοβ, σουἹὰ Ὀς 8514 ἴο 

"οἴου αἰίεν Ῥγίποαβ, ν πο ἰ8 511} 4 ὕον; 

εἴ. ϑονογνηβ, Βδοοηγ ας, 43 Ν, 5. 

48. 

μεταλαμβάἄνω) ἰαλε α ςπαγε () παῦροι 
δ᾽ ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν καμάτου 

μεταλαμβάνειν᾽᾽ Ν. 10. 19. 

391 μετέχω 

μεταλλακτός] ἰο ὁδ ἐπαηξεὰ οὔτε τι μεμ- 
πτὸν οὔτ᾽ ὧν μεταλλακτόν (5Ξ.ς. τῶν ἐπὶ 

ταῖς τραπέζαις: μετάλλαττον, -ἄττῶων 

οοὐά.: εογσ. Απιγοῖ, Ηονησ) ἔν. 290. 2. 

μετάλλᾶτος] (ἰτηπιο μεταλλατός.) (ο δὲ ἐπυέ- 

οἰἰραίϊεα {εν εν» “'μεμάντευμαι δ᾽ ἐπὶ 

Κασταλίᾳ, εἰ μετάλλατόν τι" Ῥ, 4. 164. 

μεταλλάω] 5:εἢ ομέλ ά͵ ἀντεφθέγξατο δ᾽’ 
ἀρτιεπὴς πατρία ὄσσα μετάλλᾶσέν τέ 
νιν (νιν - Ἴαμον; “νοχ ποίϊοπε οὗ- 

βοῦγα,᾽" ϑοῆσ.: οὐ. ΝΥ, 150}1108, 166 π. 168) 

Ο. 6. 0232. [μεταλ(λ)άσ(σ)οντας (οοάὰ., Σ 

σολῖτα τηοῖγ.: μεταβάσοντας Καγϑετ) 

Ῥ, 1. 68. 
μεταμαίομαι)] τεαγοΐ αἴ εν (αἰετὸς) ὃς 

ἔλαβεν αἷψα, τηλόθε μεταμαιόμενος δαφοι- 
νὸν ἄγραν ποσίν Ν. 8. 81]. 

μετἄμείβω) πιεάὰ., ἱπίγαπβ., οὐσηρε ἐκ 
προτέρων μεταμειψάμενοι! καμάτων εϊουβ 
δηὰ Καάπιος Ῥ. 8. 90. μεταμειβόμενοι δ΄’ 
ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ 
Δὶ νέμονται, τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν 

γνάλοις Θεράπνας Ν. 10. δὅ. 
μετἄμώνιος! υαΐη ψεύδη μεταμώνια 

τάμνοισαι κυλίνδοντ᾽ ἐλπίδες Ο. 12. 6. ἢ. 

Ὁ]. ῥτὸ 8:08., μεταμώνια θηρεύων ἀκράν- 

τοῖς ἐλπίσιν Ρ. 3. 28. 

μετανίσομαι) «εξ αἴν νιν (-- πλοῦ- 
τον) - σὺν εὐδοξίᾳ μετανίσεαι (ν. 1. 

μετανίσσεαι) Ῥ. ὅ. 8. 

μετάστἄσις]͵ ᾿ναηε)ογηαϊον ἧ γὰρ 
αὐτῶν μετάστασιγ ἄκρανί --- θῆ]κε (8ς. 
Περσεύς; ἃ τοί. ἴο τη ἐταπβίογτηδιίοη οὗ 

πε ϑοηριαπθ ἰηῖο βίοῃς τἈγουρῆ (Πα 

Οοτβοη 5 ̓ς84) Δ. 4. 40. 

μετατ'ρέπω] εὐαηξέ πετρωμέναν θῆκε 
μοῖραν μετατραπεῖν ἐγ. 1778. 

μετατ'ροπία] ἐδαηρε οἔ Τογίμνε μὴ φθο- 

νεραῖς ἐκ θεῶν μετατροπίαις ἐπικύρσαιεν 

Ῥ. 10. 31. 

μετέρχομαι] (οί. πεδέρχομαι) ρο αὔῖεν, Ξεεὰ 

ὁπότ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος ἐν θυρέτροις σταθεὶς 
ἄλοχον μετῆλθεν ᾿Ηρακλείοις γοναῖς; (5ς. 

Ζεύς) 1. 7. 1. 
μετέχω] (οί. πεδέχω) 4λαγα Μὴ ς. βεπ. ἃ 

ἄδι. οὔ οἷ μετέχω θράσεος 1 ἀο ποί 

δ΄ασνε ἠΐς δοίδηδες Ῥ. ἃ. 88. 



μετοικέω 

Νετώπα) 

μετοικέω) »εἰργαίο σάματι, πατροπά- 
τῶρ ἔνθα οἱ Σπαρτῶν ξένος κεῖτο, λευκίτ᾽- 
ποιῖσι Καδμείων μετοικήσαις ἀγνιαῖς Ῥ. 9. 
88. 

μέτρον] (ον, -ῳ, -ον; -α δςος.) ἃ. ὅμα 

πδασγε (ἰ}}) ο. βθῃ. ἕπεται δ᾽ ἐν 

ἑκάστῳ μέτρον Ο. 18. 48. χρὴ δὲ κατ᾽ 

αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον Ρ. 2. 84. 
δαίμων δὲ παρίσχει, ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὕπερθε 
βάλλων, ἄλλον δ᾽ ὑπὸ χειρῶν μέτ'ρῳ 
καταβαίνει (γεώμοες ἰο νποάδεγαϊοη: Ροβῖ 

χειρῶν αἰβπηχις Βετρκ, ν. 1. μέτρον) 

Ρ. 8. 18. κερδέων δὲ χρὴ μέτρον θηρενέμεν 

Ν. 11. 47. ἀγαπᾶται, μέτ'ρα μὲν γνώμᾳ 
διώκων, μέτ'ρα δὲ καὶ κατέχων (τὰ προσ- 
ἥκοντα Σ. οἱ. Ἠοτγακ]οἰΐοβ, Β 80 Ὁ--Κ, 

Ὀυΐϊ ν. κατέχω) 1. 6. 71. πρίν τις εὐθυμίᾳ 
σκιαζέτω νόημ᾽ ἄκοτον ἐπὶ μέτρα (με- 

τρίως Σ.) Πα. 1. δ. Β. »πεάξηγο οἱ πη 

α. εοοπιρας5, 5σραζέ ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς 
ἀνθρώπων βραχὺ μέτ'ρον ἔχει Ῥ. 4. 286. 

πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν --- ἀφαιρεῖται βραχὺ 
μέτ'ιρον ἔχων ὕμνος 1. 1. θ2. Β. 

(πιυϑίς41, τοῖσι 8}} γπεαάϑιεγε. ἰὴ [ιῆτε 

νῦν μέτρα παιηόνων ἰῆτε νέοι Πα. 6. 121. 
ς. »ιεαδωγε οἱ αἰϊβίδηςα. ἐξεπόνησ᾽ 

ἐπιτακτὸν ἀνὴρ μέτ'ρον 8ς. ]δοῃ, ΨΏ16 

ΡΙουσίηρ ἢ τῆς οχοὴ οἱ Αἰοῖοβ Ρ, 4. 

231. ἃ. ομνδ, δνὶαϊε τίς γὰρ ἱππεί- 

οἷς ἐν ἕντεσσιν μέτρα --- ἐπέθηκ᾽; (τὰ 

ἵππεια μέτρα τοῦ χαλινοῦ Σ, 84 τεί. το 
δε ουὐἱὲ οἱ ᾿Αθηνᾷ Χαλινῖτις δὲ ἸΚοτίη τ) 

Ο. 18. 20. 
ἴῃς σροπντῆουβ ΠΥΠΙΡΒ Οἱ ἃ 

ϑιγηρ πα] αη ϑργίηρ, τηοῖποσ οὐ ΤΠοΡα ὉΥ 

Αβοροβ, οἱ. Βοντα, Ηεσγμιςβ, 1938, 2201. 

ματρομάτωρ ἐμὰ Στυμφαλίς, εὐανθὴς Με- 

τώπα, πλάξιππον ἃ Θήβαν ἔτικτεν Ο. 6. 
84. 

μέτωπον] ,ογείνομί Ζεῦ, --- ὃς τοῦτ᾽ 
ἐφέπεις ὄρος, εὐκάρποιο γαίας μέτωπον 
Ρ. 1. 80. 

μή] περ. 
Ἵ. ἐπ ρηποὶραὶ οἱ. ἃ. Ο. ῬΓ68. ΟΥ ΔΟΥ. 

ἐπιρν. μὴ κρύπτε κοινὸν σπέρμ᾽ Ο. 7. 

92. μὴ βαλέτω Ο. 8. ὅδ. μὴ νῦν λαλάγει τὰ, 
τοιαῦτ᾽ Ο. 9. 40. μὴ παρίει καλά Ρ. 1. 86. 

882 μή 

μὴ κάμνε λίαν δαπάναις Ῥ. 1. 90. μή, φίλα 

ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε Ρ. 8. 61. τῶ 
σε μὴ λαθέτω Ρ. δ. 28. τό γ᾽ ἐν ξυνῷ 

πεποναμένον εὖ μὴ λόγον βλάπτων 
ἁλίοιο γέροντος κρυπτέτω Ῥ. 9. 94. μὴ 

μάτενε Ζεὺς γενέσθαι 1. ὅ. 14. μὴ φθόνει 
κόμπον Ι. ὅ. 34. ὁ δ᾽ ἀθανάτων μὴ θρασ- 

σέτω φθόνος Ι. 7. 39. μὴ νῦν νεκταίρ 

Παρθ. 2. 710. μὴ πρεσβυτέραν ἀριθμοῦ 
δίωκε, θυμέ, πρᾶξιν ἔτ. 127. 8. ὦ τάν, 
μή με κερτόμίει {τ. 216. 4. μὴ σιγᾷ βρεχέ- 
σθω ἔτ. 240. δΔἀά. μήτε, πῃ εἰ 8518, μή 

νυν - μήτ᾽ ἀρετάν ποτε σιγάτω πα- 

τρῴαν μηδὲ τούσδ᾽ ὕμνους 1. 2. 48. οἱ. 

Ρ, 4. 99. Ῥ. ο. ῥτεβ. ογ δοσύ. ορῖ., ἰῷ 

νυβῆ 68. μὴ θράσσοι χρόνος ὄλβον 

ἐφέρπων Ο. 6. 97. ὁ δ᾽ ἐπαντέλλων 
χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι Ο. 8. 29. 

μή με λίποι καϑαρὸν φέγγος Ρ. 9. 0. μὴ 
φθονεραῖς ἐκ θεῶν μετατροπίαις ἐπικύρ- 

σαιεν Ῥ. 10. 20. εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον 

ἦθος Ν. 8. 86. μή μοι κραναὰ νεμεσάσαι 

Δᾶλος Ι. 1. 8. μὴ μοι μέγας ἕρπων κάμοι 

ἐξοπίσω χρόνος ἔμπεδος Πα. 2. 20. ς. 

ς. δοσ. 5800}., ἰπῃ Ρτοβὶ : τἰοη8. μὴ 

ματεύσῃ θεὸς γενέσθαι Ο. δ. 24. μὴ δολω- 

θῇς Ρ. 1. 92. ὥνασσ᾽ ᾿Αλάθεια, μὴ πταίσῃς 

ἐμὰν σύνθεσιν ἐτ. 9306. 2. ἃ. ς. ἐπί. Ῥτοὸ 
ἐπιρν. μὴ πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι 

τὸν ἀχρεῖον λόγον ἔτ. 180. 1. 

2. ἴῃ βυθοτά. εἱ., ἃ. ς. ἰηΐ. ἡμιθέοι- 

σιν πόθον ἔνδαιεν Ἥρα ναὸς ᾿Αργοῦς, μή 

τινα λειπόμενον --- μένειν Ῥ. 4. 188. 
πέποιθα δὲ ξένον μή τιν᾽ --- δαιδαλωσέμεν 

Ο. 1. 108. αὐδάσομαι ἐνόρκιον λόγον “--- 

τεκεῖν μή τιν᾽ --- πόλιν φίλοις ἄνδρα 
μᾶλλον εὐεργέταν Ο. 2. 98. ἐκέλευσεν --- 

ὅρκον μέγαν μὴ παρφάμεν Ο. 7. 66. 
εὔχομαι --- μὴ θέμεν Ο. 8. 86. παραγορεῖτο 

μή ποτε --- ταξιοῦσθαι Ο. 9. 77. ἕλπομαι μὴ 
χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ ὡσείτ᾽ ἀγῶνος βα- 
λεῖν ἔξω Ῥ. 1. 44. ταύτας δὲ μή ποτε 

τιμᾶς ἀμείρειν γονέων βίον Ρ. ὃ. 260. 

ἀπομνύω μὴ τέρμα προβαὶς ἄκονθ᾽ ὦτε 

χαλκοπάρᾳον ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν Ν. 7. 

71. ἀγαπατὰ δὲ καιροῦ μὴ πλαναϑέντα 
πρὸς ἔργον ἕκαστον τῶν ἀρειόνων ἐρώ- 



μή 

τῶν ἐπικρατεῖν δύνασθαι Ν. 8. 4. ἔστι δὲ 
τις λόγος ἀνθρώπων, τετελεσμένον ἐσλὸν 

μὴ χαμαὶ σιγᾷ καλύψαι Ν. 9. 7. ἀξιωθείην 
κεν --- Ἄργει μὴ κρύπτειν φάος ὀμμάτων 

Ν, 10. 40. χρή νιν εὑρόντεσσιν ἀγάνορα 
κόμπον μὴ φθονεραῖσι φέρειν γνώμαις 

1. 1. 44. ἀλλοτρίοισιν μὴ προφαίνειν 
ἧσ. 42, 1. ὥμοσε γὰρ θεὸς --- μή μιν εὔφρον᾽ 

ἐς οἶκον μήτ᾽ ἐπὶ γῆρας ἱξέμεν βίου Πα. 0. 
116. [ἐγγνάσομαι μή μιν --- μηδ’ -- 

ἀφίξεσθαι (οοἀά.: μὴ μὲν Ηδτίυπε: ὕμμιν 

ἀο ΤΠΤοπρὴ Ἂς Σ.) Ο. 1]. 17. νττὰ τοῖα, 

ὀρθᾷ διακρίνειν φρενὶ μὴ παρὰ καιρὸν 

δυσπαλές Ο. 8. 24. ἔστι δ᾽ ἐοικὸς ὀρειᾶν γε 
Πελειάδων μὴ τηλόθεν ᾿αρίωνα νεῖσθαι 

Ν, 2. 12. αἀὰ. ἀτί., ἄγνωμον δὲ τὸ μὴ 

προμαθεῖν Ο. 8. 00. οἱ. Ν. δ. 14. δ. 
ἐἰῃ Ῥγοϊδϑὶβ οὐ σοῃπαϊιομϑὶ βοηΐοηοο. εἰ 

δὲ μὴ ταχὺ λίποι Ο. 1. 108. εἰ μὴ στάσις --- 
σ᾽ ἄμερσε Ο. 12. 16. εἰ μὴ θεὸς ἀγεμόνεσσι 
κυβερνατὴρ γένηται Ῥ. 4. 274. εἰ γάρ τις 

ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ πόνῳ Ρ. 8. 

78. εἰ μὴ φύλασσεν ᾿Απόλλων Πα. 0. 91. 

ς. ἰῃ ἔπαὶ οἱ, αἁ. ὡς... κελεύθοις 

ἁπλόαις ζωᾶς ἐφαπτοίμαν, θανὼν ὡς 

παισὶ κλέος μὴ τὸ δύσφαμον προσάψω 
Ν. 8. 371. 88. ὅπως... ἐν φρασὶ 
πάξαιθ᾽, ὅπως σφίσι μὴ κοίρανος ὀπίσω --- 

μόλοι Ν. 8. 02. γ. ὄφρα... ὄφρα 

μὴ ταμίᾳ Κυράνας ἀτελὴς γένοιτο μαν- 

τεύμασιν Ρ. 5. θ2. δ. ψὭετο τῆς σου- 

Ἰυποοη ἰ8 οπϊτοὰ ς. ορέ. ἕνεικεν Λοκ- 

ρῷ, μὴ καθέλοι μιν αἰὼν Ο. 9. 00. ὁμοῖα, 

Κρόνιδαι μάκαρες, διδοῖτ᾽ --- μὴ φθινοπω- 

ρὶς ἀνέμων χειμερία κατὰ πνοὰ δαμαλίζοι 
χρόνον Ῥ. δ.120. ς. 500]. “᾿λῦσον, ἄμμιν 

μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ κακόν᾽' 
(ὟΝ. Θοθυϊζε: -στήσης, -στήσῃ οοὐά,, Σ.) 

Ρ. 4. 166. εἰμὶ δ᾽ ἄσχολος ἀναθέμεν πᾶσαν 

μακραγορίαν --- μὴ κόρος ἐλθὼν κνίσῃ Ρ. 8. 

82. ἀ. ἰῃ τε]. οἱ. α. ς. ἱπά, ὅσσα δὲ μὴ 
πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται Ῥ. 1. 183. 

κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς ρακλεϊ στόμα μὴ 

περιβάλλει, μηδὲ Ρ. 9. 87. ὃς μὴ πόθῳ 
κυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος ἣ σιδάρον 
κεχάλκευται ἔτ. 1283. 4. ΒΒ. ο. 500]. 

ἀμνάμονες δὲ βροτοί, δ τι μὴ σοφίας 
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μηδέ] αηὰ οί, ΠΟΥ 

Μήδεια 

ἄωτον ἄκρον κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν 
ἐξίκηται ζυγέν 1. 7. 18. ἀλλ᾽ ᾧτινι μὴ 
λιπότεκνος σφάλῃ πάμπαν οἶκος Παρθ. 1. 
16. 

3. ᾿ς. ρατγί,, δά]. 4. “᾿ἐχθίστοισι μὴ 

ψεύδεσιν καταμιάναις εἰπὲ γένναν᾽᾽' Ῥ, 4. 

99, οί. Ν. 8. 4, δα βυρτα. Ὀ. ν Βογο ἐπα 
Ῥῆγαβο 18 οαυἱναίοηϊ ἴο ἃ βοποτγαὶ σοὶ. ο]., 

οἱ. δὰ βϑυρτᾶ. τὸ δὲ μὴ Δὶ φίλτερον 
σιγῷμι πάμπαν ἴτ. 81 δ Δ. 2. ἀπειρο- 

μάχας ἐών κε φανείη λόγον ὁ μὴ συνιείς 

Ν. 4. 81]. ς. αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν ἐν 
δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένον (α»"α τυλίοἢ; τινας 

Ῥεγδαρε πη]μϑν μηδεγίακεη: “μὴ 

υτ δὰ Βυ ἱοστνα πη αυοὰ ἀϊουῃξ 

τυδϊ΄ῇοίατα δα το τενοοᾶτγεῖ , ΒΟΘΟΚἊ) 

Ν. 8. 14. 

4, {τᾶρσρ. μή μοι Πα. 7Β. 7. Ἰμὴ φί 

Ρ. Οχγ. 1792, {τ. 8. 

ἃ. ἱπ ῬΠΠΟΙΡΆΙ ς]., ο. 

ἰπιρν. “Ἰόντων δ’ --- ἀγγελίαι μηδὲ Νη- 

ρέος θυγάτηρ νεικέων πέταλα δὶς ἐγγναλι- 

ζέτω ἄμμιν᾽" 1. 8. 42. ργεςεἀεὰ Ὦγ ἃ πεᾷ., 

μηκέτ’ ἀελίου σκόπει ἄλλο θαλπνότερον 
ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον --- μηδ’ ᾿Ολυμ- 
πίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν Ο. 1. 7. 

μή νὺν --- μήτ᾽ ἀρετάν ποτε σιγάτω 

πατρῴαν, μηδὲ τούσδ᾽ ὕμνους 1. 2. 46. 

ἔταβξ. μηδ᾽ ἀμαύρονυ τέρψιν ἐν βίῳ ἐν. 
120. 1. ». 'ἴπ βυροτά. οἱ]. α. τεὶ., 

Ῥισοσςἀοὰ ὉΚΥ πεῇ. κωφὸς ἀνήρ τις, 

ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει, μηδὲ 

Διρκαίων ὑδάτων ἀὲ μέμναται Ῥ. 9. 88. 

θ. ς. ἱπί., ρΡγοςεάϊηρ περᾷ. ἴο Ὅς βΒυρρ!ίεά, 

ἐγγνάσομαι ὕμμιν --- φνγόξεινον στρατὸν 

μηδ᾽ ἀπείρατον καλῶν ἀκρόσοφόν τε καὶ 

αἰχματὰν ἀφίξεσθαι (ὕμμιν ςοπὶ. ἀς 

]Τοπρὰ α Σ: μή μιν οοἀά.: μὴ μὲν Ηδτίιπρ: 

μηδ᾽ ςοἀὰ.: μῆτ᾽ σοπὶ. Βετρκ) Ο. 11. 18. 
Μήδεια] (-εἰας, -εἰαν.) ἀδυρφμίοτ οἱ Αἰςεία8, 

κἰηρ οἱ ΙΚοΙοἢΐ5, οαττοὰ οἵέ ΌΥ 7ά65οη, 

Ἀπὰ τονοῖοὰ Ἂοβρ. δὲ ἸΚοσίητῃ. οὐ 

ψεύσομ᾽ ἀμφὶ Κορίνθῳ, Σίσυφον μὲν --- καὶ 

τὰν πατρὸς ἀντία Μήδειαν θεμέναν γάμον 

αὐτᾷ Ο. 18. 68. καὶ τὸ Μηδείας ἔπος 

ἀγκομίσαι, --- Αἰήτα τό ποτε ζαμενὴς 

παῖς ἀπέπνευσ᾽ Ῥ. 4. 9. ἢ ῥὰ Μηδείας 



Μήδειος 

ἐπέων στίχες Ῥ. 4. 67. ὄφρα Μηδείας 
τοκέων ἀφέλοιτ᾽ αἰδῶ (5.. ᾿Αφροδίτα) 
Ρ. 4. 218. κλέψεν τε Μήδειαν σὺν αὐτᾷ, 

τὰν Πελίαο φονόν Ρ. 4. 2δ0. τὸν ᾿Ιάσονος 

εὔδοξον πλόον ἐκτελέσαις εἷλε Μήδειαν ἐν 
Κόλχων δόμοις (βς, Πηλεύς) ἔτ. 112. 7. 

Μήδειος] Μήεάα τᾶν πρὸ Κιθαιρῶνος 

μαχᾶν, ταῖσι Μήδειοι κάἀμον ἀγκυλότοξοι 

ὶ. ὁ. ἂὲ ΡΙαίαια Ρ. 1. 78. 

μηδείς] "0 οπε, ποἰλίηῷ σοφοὶ δὲ καὶ τὸ 
μηδὲν ἄγαν ἔπος αἴνησαν περισσῶς ἔτ. 

86. ὁ δὲ μηδὲν ἔχων ὑπὸ σιγᾷ μελαίνᾳ 
κάρα κέκρυπται Παρθ. 1. 10. 

μήδομαι] (μήδεται; μηδόμενος: ἔξ. μήσεαι 
ςοπὶ.: δοσ. ἐμήσατο, ἐμήσαντί(ο).) εοπένὶ- 

υ6, ῥίαι καὶ μέγα ἔργον ἐμήσαντ᾽ ὠκέ- 
ὡς (Ετ. ϑομηλα: ἐμνήσατ᾽, ἐμνήσαντ᾽ 

ςοἀά.) Ν. 10, 04. ἀκτὶς ἀελίου, τί πολύ- 

σκοπε μήσεαι (Β]455: μησθε οοὐἀὰ. Ὠϊοη. 

114].: ἐμήσαο Βοτρκ) Πα. 9. 1. ς. ἀδί., 

θεὸς ἐπίτροπος ἐὼν τεαῖσι μήδεται ---, 

“Ἱέρων, μερίμναισιν ἐσλες ἱποηρῖ ὅν Ο. 
1. 106. ς. δςο. σορη., Ἱέρων --- ἄρτια 
μηδόμενος δὴ ίμδος οὗ τος] Ο. 6. 94. 

ς. τς. ἃ ἰπΐ., ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν 
ἔμμεναι (8ς. Χάρις) Ο. 1. 81. 

μῆδος} (μήδεσι(ν).) εσιρηδεὶς, αγίς "ν- 

νάλιον δόρυ μήδεσιν ἀνσπάσσαντες ἁμοῖς"" 

(Μήδεια Ξρεοικ8) Ῥ. 4. 37. ὁ μὲν που 
τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ ἔπραξεν Ρ. 10. 11. 

ἀγανὸν καλάμῳ συνάγεν θρόον μήδεσί τε 

φρενὸς Πα. 9. 37. (θυγάτηρ) ἂν ἐπάσκησε 
μήδεσ[ι Παρθ. 2. 72. 

μηκέτι] ο. ἱτπῖρν., πὸ ἰοη εν μηκέτ᾽ 
ἀελίου σκότει ἄλλο θαλπνότερον --- ἄστρον 

Ο. 1. δ. μηκέτι πάπταινε πόρσιον Ο. 1. 

114. μηκέτι ῥίγει Ν. δ. δ0. καὶ μηκέτι 

μακροτέραν σπεύδειν ἀρετάν Ι. 4. 18. 
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μῆλον] ρ)]., ἀενὰς 

(μήν), μείς] 

μήνα] νοι 

μήτε] α. μή --- μήτε, πε }}87 ---- πογ. 

μῆτις 

πολύβοσκον γαῖαν 
ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις Ο. 7. 88. 
μήλων τε κνισάεσσα πομπὰ Ο. 7. 80. 

“᾿μῆλά τε γάρ τοι --- ἀφίημ᾽" Ῥ. 4. 148. 

“ἄγχιστον ὀπάονα μήλων Ρ. 9. 64. 
λιπαροτρόφων θυσιί --- μή]λων Πα. 12. 7. 

(μείς, μηνός, μηνί; μηνῶν.) 
νιον μηνός τέ οἱ τωὐτοῦ --- τρία 
ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε Ο. 18. 87. 
κυρίῳ δ᾽ ἐν μηνὶ Ο. 0. 823, ἀ Νεμέα μὲν 
ἄραρεν μείς τ’ ἐπιχώριος, ὃν φίλησ᾽ 
᾿Απόλλων (μεὶς ἐπιχώριος ὁ Δελφίνιος μὴν 
καλούμενος, καθ᾽ ὃν τελεῖται ᾿Απόλλωνος 

ἀγὼν Ὑδροφόρια καλούμενος. Σ: ἰη 
Αἰρίηα) Ν, ὅ. 44. νῦν δ᾽ αὖ μετὰ χειμέριον 

ποικίλα μηνῶν ζόφον χθὼν ὧτε φοινικέοισιν 
ἄνθησεν ῥόδοις (ποικίλα Ηατγίυηρ: ποικί- 

λων ςοἀά.) 1. 4. 18. ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον 

τύχεν ἅμαρ Πα. 2. 75. 

διχόμηνις ὅλον χρυσάρμα- 

τος ἑσπέρας ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα 
Ο. 8. 20. 

μήποτε] (ν. μή, ποτε.) ο. ἱπιρν., πύον 
Παιάν δὲ μήποτε λείποι Πα. 2. 36, 12, 108. 

ὦὧμο- 

σε γὰρ θεὸς --- μή μιν εὔφρον᾽ ἐς οἶκον 

μήτ᾽ ἐπὶ γῆρας ἱξέμεν βίου Πα. 6. 116. 
[ςοηὶ. Βεγρς Ο. 11. 18. ». μήτο -- 

μήτε, ο. ἡιρν. ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων 

λυθέντες, μήτ᾽ ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν στε- 
φάνων, μήτε κάδεα θεράπευε 1. 8. 6---Ἴ. 
α. μήτε -- δέ, ἱπ ιν}. μήτ᾽ ὧν τινι 

πῆμα πορών, ἀπαθὴς δ᾽ αὐτὸς πρὸς 
ἀστῶν Ῥ. 4. 2071. ἁ. μή - μήτε --- 
μηδέ, «. ἐπιρν. μή νυν, ὅτι φθονεραὶ 

θνατῶν φρένας ἀμφικρέμανται ἐλπίδες, 

μήτ᾽ ἀρετάν ποτε σιγάτω πατρῴαν 
μηδὲ τούσδ᾽ ὕμνους 1. 2. 44. 

μητίομαι) εονέεῤῥίαα πρὶν ὅσα φρον- 
τίδι μητίονται τυχεῖν Ῥ. 2. 92. 

(μήτις)] ν. μή, τις Ο. 1. 104, Ο. 2. 102, Ρ. 4. 
185, ἃ]. 

μῆτις] (μῆτιν, -ἰος; -ἰεσσι.) α. οοωμεαὶ 
οὗ ρσγορπεῖο πϊέοεγδποα. πυκινὰν μῆτιν 

κλύοντες Ῥ. 4. δ8. ὀρθόβουλον μῆτιν 
ἐφευρομένοις Ῥ. 4. 262, τὸν δὲ Κένταυρος 

ζαμενὴς --- μῆτιν ἐὰν εὐθὺς ἀμείβετο 

μηλοβότας) Ξἰεῤῥεγὰ μισϑὸς γὰρ ἄλλοις 
ἄλλος ἐπ᾽ ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς, 

μηλοβότᾳ τ’ ἀρότᾳ τ᾽ ὀρνιχολόχῳ Ι. 1. 48. 

μηλόβοτος, -ον] φγαϊεά ὃγ 5᾿ε ὄχθαις 
ἔπι μηλοβότον ναίεις ᾿Ακράγαντος ἐύδμα- 
τὸν κολώναν Ρ. 12. 2. 

μηλοδόκος, -ον] γέρεϊυΐηβ οσορ (ἴοτ 5Ξ8- 
οτ 66) ἐν δ’ ἄρα μηλοδόκῳ Πυϑῶνι 

Ρ, ὃ. 31. 



μΙαίνω 

Ῥ. 9. 88. Ὀ. ἐνιαρίπαίοη, ἰηρομπείν 
μῆτίν τε γαρύων παλαιγόνων πόλεμόν τ᾽ 

ἐν ἡρωίαις ἀρεταῖσιν Ο. 18. δύ. (ἀοιδάν), 
τᾶς ἀφθονίαν ὄπαζε μήτιος ἀμᾶς ἄπο 

Ν, 8, 9. μῆτιν δ᾽ ἀλώπηξ (5Ξο. ἦν Μέλισσος, 

86. ἱῃ Ψτοβι ηρ) 1. 4. 47. Ρ]., ὁ πολύφατος 

ὕμνος ἀμφιβάλλεται σοφῶν μητίεσσι Ο. 1.9. 

μῖαίνω)] «ιν ταεῖ. (Μυρμιδόνες) ὧν 
παλαίφατον ἀγορὰν οὐκ ἐλεγχέεσσιν 
᾿Αριστοκλείδας τεὰν ἐμίᾶνε κατ᾽ αἷσαν ἐν 
περισϑενεῖ μαλαχθεὶς παγκρατίου στόλῳ 
Ν, 8. 16. 

μἷγᾶ] τν"ἰχοὰ οὐδ΄ Ῥτορ. ς. ἀδέ. “κἄ- 
δος --- θηκάμενοι μίγα κωκυτῷ γυναικῶν᾽᾽᾿ 
Ρ. 4. 118. 

μίγδᾷν]) ""ἰχεὰ αἰ Ῥτερ. ς. ἀδΐξ. θαμὰ 
δ᾽ ἔρίχεται ἡ Να]ξόθεν λιπαροτρόφων 
θυσι --- μή)λων Χαρίτεσσι μίγδαν [Κύ)ν- 

θιον παρὰ κρημνόν Πα. 12. 7. 

[μίγνυμι, ν. μείγνυμι.) 
Μίδας) οἱ ΑΚκταραβϑ, νἱοῖος ἰῃ Ῥγιμίαῃ 

Πυῖο οσοπίεβῖ. δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ 
Πυθῶνος εὐδόξῳ Μίδᾳ Ῥ. 12. ὅ. 

ἸΜϊδέα]) οοπουδὶπε οὐ ΕἸεκέγγοι, πιοῖμοσ οὗ 

ΤΑΚγταπίοβ. Λικύμνιον, ἐλθόντ᾽ ἐκ θαλάμων 

Μιδέας Ο. 7. 29. 
Μιδέδθεν) ,γοηι Μίάεα, ἃ οἰϊγΥ ἐπ Ατρο ϑ, 

Βοϊοηρίπα ἴο Εἰεκίσγοη. παῖς ὁ Λικυμ- 

νίου Οἰωνός᾽ ἵκεν δὲ Μιδέαθεν Ο. 10. θ6. 

[Μιδυλίδαι, ν. Μειδυλίδαι.] 
μικρός] α. οἱ τἰπιο, ἐἐ 6 ἐν μικρῷ --- 

χρόνῳ Ο. 12. 12. Ὁ. οοτῃρ., μείων, 

ἐεδς μείων γὰρ αἰτία Ο. 1. 36. μείων 
ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων Ῥτ. Ρ. 1. 82. ἴῃ 

Ἰἰτοῖεβ, ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα 
φθόνον ἐεογγοεῥοπάϊηρ Ῥ. 11. 29. οἵ, σμικρός. 

μἵμέομαι) ἐνίίαία παρθένος αὐλῶν τεῦχε 
πάμφωνον μέλος, ὄφρα τὸν Εὐρνάλας ἐκ 
καρπαλιμᾶν γενύων χριμφθέντα σὺν ἔν- 

τεσι μιμήσαιτ᾽ ἐρικλάγκταν γόον Ῥ. 13. 21. 
σειρῆνα δὲ κόμπον αὐλίσκων ὑπὸ λωτίνων 

μιμήσομ᾽ ἀοιδαῖς Παρθ. 2. 16. Πελασγὸν 
ἵππον ἣ κύνα ᾿Αμυκλάιαν ἀγωνίῳ ἐλελι- 
ζόμενος ποδὶ μιμέο ἱ. 6. ἱπ ἀαποίηρ "ἐγ. 

1074. 8." 

(μιμνφισω)}] (ίαξ. μνάσει: δος. ἔμνᾶσεν: 
Ρᾶ58. δοῖ., ἱσῶρν. μνάσθητί!); μνασθείς, 

3830 μῖν 

«ἐντὶ: ρὲ. Ῥζὸ ὕγεβ., μέμνᾶται, -ανταὶ: ορί. 
8 Ρ]. μεμνάατο οοαὶ.; μεμνάσθω; μεμνᾶ- 

σθαι; μεμνᾶμένος: ὈΙυρί. ῥγο ἱτηρί., ἐμέ- 

μναντ(ο).) 
1. δοῖ., οὔμ56 ἰο δέ γδηιδηιδεγεά ἀγῶνί 
τε Κίρρας, ἐν τῷ Θρασυδᾷος ἔμνασεν 

ἑστίαν τρίτον ἔπι στέφανον πατρῴαν 
βαλών Ρ. 11. 13. μνάσει δὲ καί τινα 
ναίο[ν]θ᾽ ἑκὰς ἡρωίδος θεαρίας (55. Μοῖσα) 

Πα. 14. 88. 
2. 6β8Ρ., 8ογ., ρίέ., ῥυρί. ραᾳ58. ὑγὸ δοζσ., 

Ῥίεβ., ἱπιρέ. ἃ. γε. δ ΕΥ̓ α. 808. 

πολλοὶ δὲ μέμνανται, καλὸν εἴ τι ποναθῇ 

Ο. 6. 11. β. ς. ἃος., πιο. ταῦτα 
καὶ μακάρων ἐμέμναντ᾽ ἀγοραί 1. 8. 26. 
Ὑ- σ. Ρασ. θνατὰ μεμνάσθω περιστέλ- 
λὼν μέλη, καὶ τελευτὰν ἁπάντων γᾶν 

ἐπιεσσόμενος Ν. 11]. 16. ὃ. ς. ὅτι 

ἰηά. μνάσθηθ’ ὅτι τοι --- ἔσσατο 

ἄνακτι βωμὸν ἔτ. 1404. 602 (86). 

Ὁ. οαἷΐ ἰο πεἰπᾶ, πιαξε τπεηοπ Γ᾽ α. αὔϑ. 

μνασθέντι δὲ Ζεὺς ἄμπαλον μέλλεν θέμεν 

(8ς. θεῷ) Ο. 7. 61. β. ς. βεπ. εἶπον 

δὲ μεμνᾶσθαι Συρακοσσᾶν Ο. 6. 98. μηδὲ 

Διρκαίων ὑδάτων ἀὲ μέμναται Ρ. 9. 88. 

μεγάλων δ᾽ ἀέθλων Μοῖσα μεμνᾶσθαι 

φιλεῖ Ν. 1. 13, Διὸς δὲ μεμναμένος ἀμφὶ 

Νεμέᾳ πολύφατον θρόον ὕμνων δόνει 
ἡσυχᾷ Ν. 7. 80. (ἄεθλα) ὧν ἐγὼ μνασθεὶς 
ἐπασκήσω κλυταῖς ἥρωα τιμαῖς Ν. 9. 9. 

ς. ἔγαρ., ἰο8ξ., Επ. σοῃ., 5. ν., Πίνδαρος δὲ 

δωρικώτερον διὰ τῆς αἱ ({(διφθόγγου ἐν 

προσῳδίοις δΔἀὰ. Σ ἤοπι. Ψ 3061}, μεμ- 

ναίατο. (μεμναίατ᾽ ἀοιδᾶς Σ, Ὑ 86]; 

υηάς μεμνάατο Βοεοκῆ, μεμνᾷτ᾽ ϑοῆτν. 

Ῥιμάαγο ἰήθυοτυηῖ: ν. ὙΥ̓Δοκοσγηδβεὶ, 

ΘΡγβϑοῆ!. Ὀπίοτγβ., 90) ἐγ. 94. 

μίμνω ] μ)ιμν’ ἀκάμ[ (βιιρρ. 85ης}}} Δ. 4. 
{..9, 

μῖν] Ξ- αὐτόν, αὐτήν, αὐτός (Ὅς ἱἰπὶ 
Ῥάρυστυβ ὕροσ μιν πῖεμοηάς Ματίαπῖς νιν 

χεὶρι, ἀΔ8 ἀΐς Ογιβορταρῃϊο αἰοθοσ Εοττὰ 

Ὀεῖ Ριηάαγ βϑοῆοη ἐγ υὑπιβιγ ἴοπ υνατ,᾿᾿ 

Ἀδάϊξ ου Πα. 6. 118. “16 ῥ᾽ βᾶρα οβϑὲ ἀς 

ϑυΐντο 168 τηδηυβοσ8,, Ὀς8 ΡῚ,, 24: νιν 

Ῥῖο μιν ραβϑὶπι βοῦῖρβ. Μοιηπιβοη, Βογρ, 

Θοδσ., 4].: δ τὸ ν. ]. νιν.) ἃ. -- αὐτόν. 



μῖν 3836 

εἰ δέ μιν ἔχων τις οἶδεν τὸ μέλλον (ἰ. ε. 

πλοῦτον “Ὁ. ὃ. δ0θ. μιν --- ἕντν᾽ 

ἀνάγκα. ΗογΑκὶε8 Ο. 8. 28. ἐπεί μιν 

αἰνέω Ῥβαυπιὶθ "Ὁ. 4. 14. κατεφάμιξεν 

καλεῖσθαί μιν Ι4π|ο8 "Ο. 6. 8θ6. μετάλλασέν 

τέ μιν Ιᾶπιο5 "Ὃ. 6. 623. μιν λύραι μολπαί τε 

γινώσκοντι Ηΐετοη "Ὁ. 6. 96. θῆκέ μιν 

ζαλωτὸν (γαμβρόν) 5Ο. 7. 6. καί ῥά μιν 

χὧὡρας ἀκλάρωτον λίπον, ἀγνὸν θεόν 
Ο. 7. 89. ἀλλά μιν οὐκ εἴασεν Ζευ "Ὃ. 7. 

61. ἤρειδεν δέ μιν Ηεογακὶε5 Ο. 9. 832. μὴ 

καθέλοι μιν αἰὼν 1οκτοΒ “0. 9. 600. 

ἐκάλεσσέ μιν ἰσώνυμον ἔμμεν Ορουϑβ "Ο. 9. 

08. μιν ἐν Ἄρει παραγορεῖτο μή ποτε --- 
ταξιοῦσθαι Ῥαίτοι]οβΒ “Ο. 9. 70. [μή μιν 

(ὕμμιν σοηϊ. ἀε Πορῃ) Ο. 1]. 17.] καὶ 

Δαμαίῳ μιν (-- χαλινόν) θύων ταῦρον 
ἀργάεντα πατρὶ δεῖξον 5Ο. 18. 69. πι- 

θέσθαι κελήσατό μιν ΒεΙατορῃοη "Ὃ. 18. . 

80. σὺν δ’ ἀνάγκᾳ μιν φίλον --- ἔσανεν 
Ηΐεγοη Ῥ. 1. ὅ1. οὐδέ μιν φόρμιγγες --- 

δέκονται ῬΠδΙΑτβ Ρ. 1. 97. ἁ δ’ ἀποφλαυ- 

ρίξαισά μιν ΑρΡοΙ]ο ὅὈΡ. 8. 12. κλέπτει τὲ 
μιν Αροῖϊο Ῥ. 8. 29. καί ῥά μιν --- φέρων 

]Ά5οη Ρ. 8. 48. ἰατῆρά τοι κέν μιν πίθον --- 
παρασχεῖν ΟΒοεΐτοπ Ῥ. 8. 66. ἐσθὰς δ᾽ 

ἀμφοτέρα μιν ἔχεν ά5οη Ρ. 4. 79. στεφά- 
νοισί τέ μιν ποίας ἔρεπτον ]α80πη Ρ, 4. 

240. κείνων τέ μιν ὀάροις λύρᾳ τε κοινά- 
σομαι Ζουβ Ν. 8. 11. οὐδέ μίν ποτε φόβος 

ἀνδροδάμας ἔπαυσεν ἀκμὰν φρενῶν ΤοΪϊα- 

του Ν. 8. 39. πολλὰ γάρ μιν παντὶ 
θυμῷ παρφαμένα λιτάνευεν Ῥεΐευ8 Ν. ὅ. 

31. ἔνθα μιν εὔφρονες ἷλαι σὺν καλάμοιο 
βοᾷ θεὸν δέκονται Ῥοβείάοῃ Ν᾽. δ. 88. 

λέγοντι γὰρ Αἰακόν μιν ὑπὸ ματροδόκοις 

γοναῖς φυτεῦσαι Ζεουϑ Ν. 7. 84. ἐγκιρνάτω 
τίς μιν (κρατῆρα) Ν. 9. δύ. ἐν τελεταῖς δὶς 

᾿Αθαναίων μιν ὀμφαὶ κώμασαν Τῇραΐοβ 

Ν. 10. 84. καί μὶν οὔπω τεθναότ᾽ “--- 
ἔκιχεν ζαβίογ Ν, 10. 74. [ἀγαθοῖσί μιν 

αἰνεῖσθαι (ΜίπρατΓο}}}: ἀγαθοῖς μὲν αἰνεῖ- 

σθαι οοἀά.: ἀγαθοῖσιν ἐπαινεῖσθαι ϑΘοἢτ.) 

Ν. 11. 17.) ἐθέλω ἣ Καστορείῳ ἣ ᾿Ιολάοι᾽ 

ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ Ηετοάοῖοβ 1. 1. 16. 

εἴη μιν --- ἔρνεσι φράξαι χεῖρα 1. 1. 64. 

εἶδ᾽ ᾿Απόλλων μιν Χεποίεγαξοβ 1. 2. 18. 

μισθός 

ἀδεῖα δ᾽ ἔνδον μιν ἔκνιξεν χάρις Ησετεακίε8 

1. 0, 50. (ἵνα) ταί μιν ῥύοντό ποτε 

ΑΟΏΠ]65 1. 8. δῶ. γεραίρετέ μιν ΝΊΚΟΙΙ68 
1, 8. 02. “ἀλλά μιν ποταμῷ σχεδὸν 
μολόντα φύρσει᾽'᾽ (ἀδπ Εοϊπὰ,᾽᾿ Βδάι) 

Πα. 2. 18. ὥμοσε γὰρ θεός --- μή μιν 
εὔφρον᾽ ἐς οἶκον μήτ᾽ ἐπὶ γῆρας ἱξέμεν 
βίον Νεορίοϊεπηοβ “Πα. 0. 116. ἀλλά μιν 

Κρόνον παῖ[δες] κεραυνῷ χθόν᾽ ἀνοιξά- 
μενοι ἔκρυψαν τὸ πάντων ἔργων ἱερώτ[α- 

τον (ναόν) "Πα. 8. 72. σὲ δ᾽ ἐγὼ παρά μιν 
αἰνέω μέν, Γηρυόνα (παρ᾽ ἀμίν ν. 1. ἐπ 

οοὐά. Ατϑεα 8; ν. Σ δά Ἰος., παρ᾽ αὐτὸν 

τὸν Ἡρακλέα) τ. 81 δὰ Δ. ὃ. καί μ[ιν 

(νιν ΠΡΟ) ο(ν. 169. 238, Σθενέλοιό μιν 

υἱὸς κέλευσεν στα κΙο5 ἐγ. 169. 44. Ὁ. -Ξ 

αὐτήν. φιλεῖ δέ μιν Παλλάς ϑεπιοῖα 

Ὃ. 2. 20. μιν --- γέρας ἔσσεσθαι (νᾶσον) 

"0. 7. 67. ἔχει τέ μιν (νᾶσον) Ο. 7. 70. οὗ 

μιν ἄλυξεν (βίαν) Ρ. 8. 16. δέ μιν ἐν 

πέλαγος ῥιφθεῖσαν Αϑἴετία "Πα. 1Β. 40. 

καλέοντί μιν ᾿Ορτυγίαν ναῦται πάλαι 

Ὀοῖοβ Πα. 7Β. 48. ς. -Ξ-, αὐτό. οὔ 

μιν διώξω (τὸ πόρσω) "Ὃ. 8. 46. α. 

ἔγαθᾳ. τὶν μὲν [πά]ρ μιν μί Πα. 10. 18. 

οὐδέ μιν (ϑυρΡ. 1.006]) “τ. 61. ς. 8. 

Μινύας] ἃ ἰεροπάδγυ κὶπε οἵ Οτοβοπιθηοβ. 
σέθεν, ᾿Αμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν, 

τὸν Μινύα τε μυχόν (τὸν ᾽Ορχομενόν Σ.) 
Ι. 1. δ6. 

Μινύαι] α. ἀπ ἀποίεπε Βοϊοιίαη 101Κ, ᾿ἰνπα 
δουπὰ Οτοδοπιοῦοϑ. Χάριτες ᾽Ερχο- 

μενοῦ, παλαιγόνων Μιννᾶν ἐπίσκοποι 

Ο. 14. 4. Ῥ. 15 ΛΑτροπδιίβ. μετὰ 

γὰρ κεῖνο (- τὸ πάγχρυσον νάκος) 

πλευσάντων Μιννᾶν Ρ. 4. 69. 

Μινύεια] ἐλε Ἰανιὰ οἵ 16 Μίηγαὶ, δτουπὰ 
Οτομποιχθποβ. ἀείδων ἔμολον, οὕνεκ᾽ 

᾿Ολυμπιόνικος ἁ Μινύεια σεῦ ἕκατι Ο. 

14. 19. 
μίσγω)] ν. μείγνυμι. 
μῖσέω) λαίξ ἔμαθε δ’ ὑβρίζοντα μισεῖν 

Ρ. 4. 284. 
μισθός] (-ός, -οἷο, -ῷ, -ὁν.) {ε6, γεωαγὰ 

ὡς Αὐγέαν λάτριον ἀέκονθ᾽ ἑκὼν μισθὸν 

ὑπέρβιον πράσσοιτο Ο. 10. 29. ἀρέομαι 

πὰρ μὲν Σαλαμῖνος ᾿Αθαναίων χάριν 



μίτρα 

μισθόν Ῥ. 1. 72. ἔτραπεν καὶ κεῖνον 

ἀγάνορι μισθῷ χρυσὸς ἐν χερσὶν φανεὶς 
Ρ. 8. δῦ. εἰ μισθοῖο συνέθεν παρέχειν 

φωνὰν ὑπάργνρον ((χίδι : μισθῷ οοἀά.) 

Ῥ, 11. 41. ποτίφορος δ᾽ ἀγαθοῖσι μισθὸς 

οὗτος Ν. 7. 68. μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος 

ἐπ᾿ ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς 1. 1. 47. 

μίτρα] μεαάδαπὰ τνοττι ὉΥ νἱοϊοτίουϑ δὲῃ- 
Ἰεῖε5. ἦλθον τιμάορος ᾿Ισθμίαισι Λαμ- 
προμάχον μίτραις Ο. 9. 84. λάμβανέ οἱ 
στέφανον, φέρε δ᾽ εὔμαλλον μίτραν Ι. δ. 62. 
πιεῖ., ἱκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν γονάτων -“-- 

ἅἄπτομαι φέρων Λυδίαν μίτ'ραν καναχηδὰ 

πεποικιλμέναν (ἀλληγορικῶς τὸν ποι- 

κίλον ὕμνον οὕτω φησὶν --- ὡς Λυδίῳ 
ἁρμονίᾳ γεγραμμένον. Σ.) Ν, 8. 15, οἱ. 
{. 179. 

μνᾶμα] τεντἐγιεν κόσμον ἐλαίας --- μνᾶ- 

μα τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἀέθλων 

Ο. 8. 1ὅ. ἔσσνταί τε Μοισαῖον ἅρμα 

Νικοκλέος μνᾶμα πνγμάχον κελαδῆσαι 
Ι. 8. 62. μνᾶμ᾽ ἔτι του Πα. 18. ο. 18. 

μνᾶμήιον] »"εριογταὶ ὃς ἔχεις καὶ πεδὰ 
μέγαν κάματον λόγων φερτάτων μναμήϊ᾽ 
(Βοοοκῃ: μναμήια ὑπ. οοά.: μνημήϊια, 

μνημηίαον, μναημήϊιον εςτῖ. : μναμεῖα σοηΐὶ. 

Ἡεγιδπη) Ρ. ὅ. 49. 

μναμονόος] πη ονρομ της ΗςβγοΒ., μνα- 

νοοῖ μοῦσαι. μνηστῆρες (μναμονόοι εοηὶ. 

Μείπεϊκς, Ῥιπάατο διεἰγυὶϊε 1,4 ες) ῥέτ. 841. 

μνᾶμοσδνα] (-ας, -ᾳ, -αν.) ν»ιόηιο}γ ἀλλ’ 
ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν ἀνεγείροντα φράσαι 
χειρῶν ἄωτον Ο. 8. 70. Ρτο Ῥετβ., δενμονν, 

ἀδυριῖες οἱ Ουγάηοβθ, τιοῖμοσ οὐ {868 

Μυβο5 ὉΥ Ζευβ, εἰ Μναμοσύνας ἕκατι 

λιπαράμπυκος εὕρηται ἄποινα μόχθων 

κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς (Βοεοκι: μνὴη- 

μοσύνας οοἀά.) Ν. 7. 16. βαϑύζωνοι κόραι 

χρυσοπέπλον Μναμοσύνας Μιυ8ε8 Σ. 6. 
“δ. Μοῖσαι, --- κελαινεφεῖ σὺν πατρὶ 
Μναμοσύνᾳ τε Πα. 6. δ6. Οὐρανοῦ τ’ 
εὐπέπλῳ θυγατρὶ Μναμοσύνᾳ κόραισί τ᾽ 
Πα. 718. 16. ταῖ μναμοσνναί Πα. 8. 86. 

μνάομαι] σεομνί τηοςῖ. ἄγαν φιλοτιμίαν 

μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες (5ς. χαλεπώ- 

τατοί εἶσι: 550 πες ἤοῇ βυηξ Ριπάδσο 

«ἰδυσπάα, ἰυάϊος ΝΝ}1.} “τ. 210. 

ϑίαίες, ΡιΙάδ. χοῦ 

381 μοῖρα 

μνδσιστέφανος] γενιέηἀΐπρ οὗὈ ογοῖυης, ἰη- 

νι πε ἴο νἱοΐοτν. μνασιστέφανος (8ς. 

ἀγών) τ. 19, οἵ. “τ. 20. 
μνάστειρα] ν. μναστήρ Ὁ. 

μναστήρ] (-ἡρ, -ἥρ(α), -ἤρες, -ἤρας) «ἃ. 
εομγέηρ ἄνδρας ὀλέσαις μναστῆρας “μἼονς 

Ο. 1. 80. ρτο 8υῦ8., ἔβαν ἼἼρασα πρὸς 

πόλιν, ᾿Ανταίου μετὰ καλλίκομον μναστῆ- 

ρες ἀγακλέα κούραν Ῥ. 9. 106. πιεῖ., ο. 
ξεη., ὦπασε δὲ Κρονίων πολέμον μναστῆ- 

ρά οἵ χαλκεντέος λαὸν ἵππαιχμον ἐν» ἰουδ 

οὐ Ν. 1. 16. Ῥ. ἱποεηυδ [0γ, 5ιετ1» 

ὙΠΟ} 10 ᾿ς. βοῃ. (ν. Ἐ. Ετδοηκοὶ, Νοπι. 

85. 1 1635) κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον, 
εὐκλεᾶ λαοσσόων μναστῆρ᾽ ἀγώνων Ρ. 
12. 24. μναστὴρ στεφάνων (5ς. ἀγών) 
{τ. 20, ςἴ, ἐς, 19. ὁ. δά]., ὅστις ἐὼν καλὸς 

εἶχεν ᾿Αφροδίτας εὐθρόνον μνάστειραν 

ἁδίσταν ὀπώραν (τὴν μνήμην ἐμποιοῦσαν 
τῆς ᾿Αφροδίτας. Σ.} 1. ὃ. δ. 

μοῖρα] (μοῖρ(α), -ᾳ, -αν; Μοῖραι, -ἄν, -ας, 
μοίρας οοπὶ.) 

1. ἃ. ῥογήοη, (ς. φαγί. ρερ.) ἐν δὲ 

μιᾷ μοίρᾳ χρόνου Ο. 7. 94. τὸ δὲ παθεῖν 

εὖ πρῶτον ἀέθλων εὖ δ᾽ ἀκούειν δευτέρα 
μοῖρ᾽ Ῥι 1. 99. Ρ. ἀμ (Ξλαγε) ο. 

δρροϑίξίνς ροῆ. (Ἑρμᾶν) ὃς ἀγῶνας 

ἔχει μοῖράν τ᾽ ἀέθλων εοπέεςίς ας ἢἰς ἀμδ 

Ο. 6. 79. ἀπάτερθε δ᾽ ἔχον διὰ γαῖαν 

τρίχα δασσάμενοι πατρωίαν ἀστέων μοί- 
ρας (Μείποεκε: μοῖραν οοἀάὰ., ἐοτέ. τοςῖ6) 

Ο. 7. 16. εὔχομαι (55. σε) ἀμφὶ καλῶν 
μοίρᾳ νέμεσιν διχόβουλον μὴ θέμεν ας γό- 

ξανὰς ἐπε διἰεςςίηρς ἐμαὶ ἀγε ἰδεὶν ἄμε Ο. 8. 

806. τὶν δὲ μοῖρ’ εὐδαιμονίας ἕπεται 

δαῤῥίπεος ας γον ἅμε Ῥ. 8. 84. ἐν δαιτὸς 

δὲ μοίρᾳ ἀμγίηρ [λ6 δαηφμεί, ωλίολ τνας 

ἐλοὶν ἅμ Ῥ. 4. 121. ἐκάλει --- φιλίαν νόστοιο 
μοῖραν Ρ. 4. 196. βραχύ μοι στόμα πάντ᾽ 
ἀναγήσασθ᾽ ὅσων ᾿Αργεῖον ἔχει τέμενος 
μοῖραν ἐσλῶν Ν. 10. 20. ἀγώνων μοῖραν 

“Ἑρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ διέποντι θάλειαν 
εοπίδοίς, ωδίοὐ, γε αἰϊοϊεὰ ἰο δε Ν. 10. 

δ8. ἔστι δὲ καὶ διδύμων ἀέθλων Μελίσσῳ 
μοῖρα πρὸς εὐφροσύναν τρέψαι γλυκεῖαν 

ἦτορ ἱ. 6. ἔννο ὑΓίζεβ αἰἹοϊ(εὰ ἴο πίτῃ 1. 8. 

10. πάντ᾽ ἔχεις, εἴ σε τούτων μοῖρ᾽ ἐφίκοιτο 
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μοῖρα 

καλῶν 1. δ. 16. ἀνὰ δ᾽ ἄγαγον ἐς φάος 

οἷαν μοῖραν ὕμνων Ι. 6. 02. καλῶν μὲν ὧν 

μοῖράν τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ παντὶ 
λαῷ δεικνύναι ἔν. 42. 8. ς. ἀεείπιν 

α. ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἀμέ- 
ραις ἀγάνορα πλοῦτον ἀνθεῖν σφίσιν Ῥ. 

10. 17. μοῖραν δ᾽ εὔνομον αἰτέω σε 
παισὶν δαρὸν Αἰτναίων ὀπάζειν Ν. 9. 
29. καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος ἄγει μοῖρα 

Ν. 11, 48. Θ. ἀοοηι Περσεὺς ὁπό- 

τε τρίτον ἄνσεν κασιγνητᾶν μέρος 

ἐνναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων 
(ἄνυσσεν ν. 1.: “εἶπ Δνοτίβρίοι,"" ΨΊ]., 

146) ῬΡ. 12. 12. ἐπέπεσε μοῖρα Πα. 2. θά. 

πετπρωμέναν θῆκε μοῖραν μετατραπεῖν 
{τ-. 1114. {μοῖραν (βαρρ. Βοσρκ) Θρ. 

8. 8. 
2. Ῥῖὸ ὈῬοβ. ἃ. 5ἰπᾷ., 88 ρῬδσβο:δ- 

ἐβέϊοπ οἱ 8 βιρτα. ἀῤῥογοηδηρ, ὈΕΡΜΉΝ 

ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπῃ ἀνεκὰς ὄλβον 
ὑψηλόν Ο. 2. 21. οὕτω δὲ Μοῖρ᾽ ἃ τε 
πατρώιον τῶνδ᾽ ἔχει τὸν εὔφρονα πότ- 

μον, --- ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει Ο. 2. 80. οὐ 

θεῶν ἄτερ ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν Ρ. δ. 76. 

οὐκ ἔχω εἰπεῖν τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος 
ἔμπεδον ὥρεξε Ν. 7. δ7. Β. Ρ]., 426 
Ἑαϊες, νἱΣΖ. ΚΙοῖδο Ο. 1. 86, 1. 6. 8; 
1βομοβῖὶβ Ο. 7. 04, Πα. 12. 77; Τγεοῆς 
ἐγ. 41: ἰῃ 186 ςοπιρδην οἱ ΕἸοϊκυία Ο. 6. 

42, Ν. 7.1, Πα. 12. 17; οἱ Τίπ:ς Ο. 10. 82. 
τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας πραύμητίν τ᾽ 

᾽Ελείθυιαν παρέστασέν τε Μοίρας Ο. 0. 42. 
παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδὸν Ο. 10. 

δῶ. Μοῖραι δ’ ἀφίσταντ᾽ Ῥ. 4. 146. 

᾿Ελείϑυια, πάρεδρε Μοιρᾶν βαθυφρόνων 
Ν. 7.1. ἐγὼ δ᾽ ὑψίθρονον Κλωθὼ κασιγνή- 
τὰς τὲ προσεννέπω ἑσπέσθαι κλυταῖς 

ἀνδρὸς φίλου Μοίρας ἐφετμαῖς 1. 6. 18. 
Θέμιν -- Μοῖραι ποτὶ κλίμακα σεμνὰν 

ἄγον (τ. 80. ἃ. ἰε8ῖ., Ῥαυβ., 7. 26. 8,, 

ἐγὼ μὲν οὖν Πινδάρου τά τ᾽ ἄλλα πείθομαι 
τῇ δῇ καὶ Μοιρῶν τε εἶναι μίαν τὴν 

Τύχην καὶ ὑπὲρ τὰς ἀδελφάς τι ἰσχύειν 
ἔτ. 41. 
3. ἔταξε. ἔμαϑον δ᾽ ὅτι μοιραψ Πα. 18. ς. 

δ. Ἱεοι μοῖρ᾽ ἔνθα Θρ. 7. 11. Ἰμοιραν εχί 
γτ. 881. 18. 
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μοιρΐίδιος] {πἰεὰ (οἴ. 

μοῖσα 

Τηυπιπιογ, 1011) 

ἀλλὰ μοιρίδιον ἦν Ρκ. Ρ. 1. δὅ. εἰ σύν τινι 
μοιριδίῳ παλάμᾳ ἐξαίρετον Χαρίτων νέ- 
μομαι κᾶπον γίνει ὃν ἀδείϊην Ο. 9. 28. 

καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς σπέρμ᾽ ἀρούραις 

τουτάκις ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο 

μοιρίδιον ἅμαρ ἣ νύκτες (μοιρίδιον “(τ 

σπέρμ᾽ ϑοῆς., ἢ ἅμαρ Σ.) Ρ. 4. 266. 

“λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ ’Εριβοίας 
ἀνδρὶ τῷδε ξεῖνον ἀμὸν μοιρίδιον τελέσαι" 
οοπέγα Σ, εὐτυχῆ) 1. 6. 46. 

μοῖσα)] (μοῖσαν; Μοῖσα, -αν, -α, -αι, -ἄν, 
-αισ (1), -αἱ.} 

1. ανί οἵ ἐμὲ πμπεδα γινώσκομαι δὲ καὶ 

μοῖσαν παρέχων ἅλις ἃ οἰϊοτυ8 οἱ ἰζοδῃ5 

ΒΡΟΔΚΒ; ἃ τοί. ἐο ϑ᾽πιοπί4οβ δπὰ Βδο- 

Ἀγ 08} Πα. 4. 24, οἱ. 2. 4. β. ἱπίτα. 
2. Μιυβεβ, εἶς πἰθο ἀδυρίίετα οἵ Μπο- 

τηοβυῆς Ὁγ Ζουβ, ν. Πα. 123. 3, Πα. 6. 6θ, 
Ῥαΐσοπβ οἵ (ῃς δγίβ, οἵ. Κλεώ, Πιερίδες, 
'Ἑλικωνιάδες, Χάριτες, Τερψιχόρα, Καλ- 
λιόπα. α. βίῃρ. α. 86πι-ροτβοηϊποά 
88 ἔπ ργονίἀδσς οἱ πϑρίγαϊου δηὰ βοῃρ. 

ἐμοὶ μὲν ὧν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος 
ἀλκᾷ τρέφει Ο. 1. 112. Μοῖσα δ᾽ --- παρ- 
ἐστα μοι νεοσίγαλον εὑρόντι τρόπον 
Ο. 8. 4. ὦ Μοῖσ᾽, ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ 

᾿Αλάθεια Διός Ο. 10. 8. Μοῖσα, καὶ πὰρ 
Δεινομένει κελαδῆσαι πίθεό μοι Ῥ. 1. δ8. 

Μοῖσα Ρ. 4. 8. Μοῖσα, τὸ δὲ τεὸν Ῥ. 11. 41. 
ὦ πότνια Μοῖσα, μᾶτερ ἁμετέρα, λίσσομαι 
Ν. 8. 1. εὔθυν’ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, 
οὖρον ἐπέων εὐκλέα Ν. 0. 28. Μοῖσά τοι 

κολλᾷ χρυσόν Ν. 17. 71. ὦ Μοῖσα 1. θ. δΥ7. 
αἰτέομαι χρυσέαν καλέσαι Μοῖσαν 1. 8. 6. 

Μοῖσ᾽, ἀνέγειρ᾽ ἐμέ ἐγ. ὅα. ὁ. ἐμὲ δ᾽ 
ἐξαίρετον κάρυκα σοφῶν ἐπέων Μοῖσ᾽ 

ἀνέστασ᾽ Δ. 3. 36. μαντεύεο, Μοῖσα (τ. 100. 
Μοῖσ᾽ ἀνέηκέ με ἔτ. 161. θ. 416 ανί οἵ 
ἐλ6 πμπέδες, τρτιδῖς ἐν δὲ Μοῖσ᾽ ἀδύ- 
πνοος, ἐν δ᾽ "Ἄρης ἀνθεῖ Ο. 18, 22. αὔξεται 

καὶ Μοῖσα δι᾽ ἀγγελίας ὀρθᾶς Ρ. 4. 279. 
δίδωσί τε Μοῖσαν, οἷς ἂν ἐθέλῃ 5ς. ᾿Απόλ- 

λων Τ. ὅ. θῦ. Μοῖσα δ᾽ οὐκ ἀποδαμεῖ 

Ῥ. 10. 87. μεγάλων δ᾽ ἀέθλων Μοῖσα 
μεμνᾶσθαι φιλεῖ Ν. 1. 12. Αἰακῷ σε 
(ΞΞ θυμόν) φαμὶ γένει τε Μοῖσαν φέρειν 



μοῖσα 

Ν. 8. 28. ἁ Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής πω 
τότ᾽ ἦν οὐδ᾽ ἐργάτις 1. 3. ὃ. ἔνθα -- 
ἀριστεύοισιν --- καὶ χοροὶ καὶ Μοῖσα καὶ 
᾿Αγλαία δὲ ϑρασίβ ἔν. 199. 8. Ὑ-. ἴταξ. 
λίγεια μὲν Μοῖσ᾽ ἀφαί Πα. 14. 82. Ῥ. 
ῬΙ., 45 βοάάεβθεβ δῃδ μῬαΐσοῃβ οὐ {86 

δτίβ. τοῦτό γέ οἱ σαφέως μαρτυρήσω" 

μελίφθογγοι δ᾽ ἐπιτρέψοντι Μοῖσαι Ο. 6. 
21. ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθός, ἠνκόμων 
σκυτάλα Μοισᾶν ἐδε οδοτυβ Ἰεδάοσγ, 

Αἰποδϑ Ο. 0. 91. νέκταρ χυτόν, Μοισᾶν 
δόσιν Ο. 7. 7. ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ 
τόξων Ο. 9. ὅ. ἐν Μοισᾶν δίφρῳ Ο. 9. 81. 
ἐγγνάσομαι ὕμμιν, ὦ Μοῖσαι Ο. 11. 17. 

Μοίσαις γὰρ ἀγλαοθρόνοις ἑκὼν ᾿Ολι- 
γαιθίδαισίν τ᾽ ἔβαν ἐπίκουρος Ο. 18, 96. 
χρυσέα φόρμιγξ, ᾿Απόλλωνος καὶ ἰσπλο- 
κάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον Ὁ. 1. 3. 

ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε 
Μοισᾶν Ρ. 1. 12. χρυσαμπύκων μελπομε- 

νᾶν ἐν ὄρει Μοισᾶν καὶ ἐν ἑπταπύλοις 

ἄιον Θήβαις 80. Ῥοϊουβ ἀπά ΚΚαάπιοϑ, 

ΟἹ [88 οςοαβίοπ οὗ ἐπεὶς πιαγσίαρεβ (οἴ. 

Ν, ὅ. 38.) Ῥ. 8. 90. ἀπὸ δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ 
Μοίσαισι δώσω (οἴ. Ν. 10. 36.) Ρ. 4. 67. 

ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς 
φίλας Αὐκεβῖαβ, φοανίηβ σηιοὴρ ἐδ αγίς 

Ῥ. δ. 114. αἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν θύγατρες 
ἀοιδαὶ Ν. 4. 8. πρόφρων δὲ καὶ κείνοις 

ἄειδ᾽ ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος 
χορός δ [860 τηδττίαρε οἱ Ῥοϊειβ δπὰ 

ΤΗΘῊΒ Ν, δ. 28. μελίφρον᾽ αἰτίαν ῥοαῖσι 
Μοισᾶν ἐνέβαλε Ν. 7. 12. κωμάσομεν 

παρ᾽ ᾿Απόλλωνος Σικυωνόθε, Μοῖσαι, 

τὰν νεοκτίσταν ἐς Αἴτναν Ν. 9. 1. ἀκοντί- 

ζῶν σκοποῖ᾽ ἄγχιστα Μοισᾶν Ν. 9. δῦ. 

(Θεαῖος) Μοίσαισί τ᾿’ ἔδωκ᾽ ἀρόσαι 

(τοντέστι --- τοὺς στεφάνους διὰ τὸν 

ὕμνον Σ.)) Ν, 10. 206. χρυσαμπύκων ἐς 

δίφρον Μοισᾶν ἔβαινον κλυτᾷ φόρμιγγι 
συναντόμενοι 1. 2. 2. προφρόνων Μοισᾶν 

τύχοιμεν 1. 4. 48. φλέγεται δ᾽ ἰοπλόκοισι 
Μοίσαις ϑιγτερβίδαδϑ 1. 7. 28. ταμίαι τε 

σοφοὶ Μοισᾶν ἀγωνίων τ᾽ ἀέθλων {δε 
οἰ ζεῃϑ οἱ Αἰξίπα 1. 9. 8. ἀλλὰ παρθένοι 
γάρ, ἴσθ᾽ ὅτι, Μοῖσαι, πάντα Πα. 6. δ4. 

Μοισᾶνί Πα. 6. 181. πο]τανὸν ἄρμα 
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οισαγέτας) ἰσαάεν οἱ ἰδ Μειξ6ς, 

Ἰδοισαῖος) οἱ ἐλε Μωξες 

μολεῖν 

μοισαί Πα. 7Β. 14. ὦ Μοῖσαι Πα. 8. θ6. 

ἐννέία Μοί)σαις Πα. 12. 2. εὐάμπυκες 

[ -- ἀέγξετ᾽ ἔτι, Μοῖσαι, θάλος ἀοιδᾶν 
Δ. 1. 14. τί ἕρδων φίλος σοί τε, καρτερό- 
βρεντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις, Εὐθυμίᾳ 
τε μέλων εἴην; ἐγ. 166. 3. οὔτοι με ξένον 

οὐδ᾽ ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ 

Θῆβαι ἐς. 198. εὔδγοξα Μοίσαισί (δυρρ. 
5161], σὰπ χρυ[σο)πίλόκοις οοπίυβοηϑ, 

ἐπιργοθαηΐα 1.0061) ἔτ. 2180. 8. Μοῖσαι 
ἀργύρεαι ῥέτ. 287. Ἰροαι δὲ Μοῖσαι ωΓ 
τ. 8844. 8. θρέμματα Μουσῶν (Μοισᾶν 
βορεπάσπι: οὐ ροοῖ5) τ. 863. 

ερὶτδ. 

οἴ ἀροῖο. ὁ Μοισαγέτας με καλεῖ χορεῦ- 
σαι ᾿Απόλλων ἔτ. θές. 1. 

σεῦ δὲ πάτρᾳ 
Χαριάδαις τ᾽ ἐλαφρὸν ὑπερεῖσαι λίθον Μοι- 

σαῖον ἕκατι ποδῶν εὐωνύμων Ν. 8. 47. 

δεύτερον κρατῆρα Μοισαίων μελέων κίρνα- 

μὲν (Ηεγπα: Μοισέων οοἀά.) Ϊ. 6. 2. 

ἔσσνταί τε Μοισαῖον ἄρμα Νικοκλέος 

μνᾶμα πυγμάχον κελαδῆσαι (οἰ. Πα. 

1Β. 14) 1. 8. 61. Μοισαίαις ἀνατιθεὶς 

τέχναισι χρηστήριον ἴα. 9. 839. 

μολεῖν) (αοτ. 2, (ἔγμολον, (ἔγμολεν, μόλον; 

μόλῃ; μόλοι; μολῶν, -όντα, -όντων, 

“ὄντας; μολεῖν.) λαυά ροηδ, ον ΔΌΒ., 

᾿Ασώτεχον --- ἀείδων ἔμολον Ο. 14. 18. 

ὅσσοι μόλον αὐτοφύτων ἑλκέων ξυνάονες 
Ῥ. 8. 47. ἐξ ᾿Απόλλωνος δὲ φορμιγκτὰς 

ἀοιδᾶν πατὴρ ἔμολεν Ῥ. 4. 177. σὺν 
᾿Ἑλένᾳ γὰρ μόλον Ῥ. ὅ. 83. τύχᾳ τε μολών 

(5ο. ἐκράτησε) Ν. 10. 28. ς. ἰοσαὶ] δάν., 
ὅπως σφίσι μὴ κοίρανος ὀπίσω πάλιν 

οἴκαδ᾽ -- Μέμνων μόλοι Ν. 8. 68. πιεῖ., 

πρὶν ὀδυνηρὰ γήραος σί --- μ]ολεῖν 
(σ[χεδὸν Ο-Ἡ;: σ[ταθμὰ 11.) Πα. 1. 1. 
ς. Ργορ., καί κεν ἐν ναυσὶν μόλον --- 

"Αρέθοισαν ἐπὶ κράναν Ῥ. 8. 68. Ζεὺς ἐπ᾿ 
᾿Αλκμήναν Δανάαν τε μολὼν Ν. 10. 11. 

οὐδὲ μολόντων παρὰ ματέρ᾽ ἀμφὶ γέλως 
γλυκὺς ὦρσεν χάριν Ρ. 8. 86. παρὰ μέγαν 
ὀμφαλὸν εὐρυκόλπου μόλεν χθονός (Ηετ- 

τϑῃπ: ἔμολε(ν) οοὐά., Ὀϊάγπιυϑ: ἔμολον 

ΣΥΡῚ Ν. 1. 84. παρὰ Κασταλίᾳ καὶ παρ᾽ 

εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνον κάλλιον ἂν 



Μολίονες 

δηριώντων ἐνόστησ᾽ ἀντιπάλων Ν. [1]. 

0. εὖτ᾽ ἂν αἰπεινῶν ἀπὸ σταθμῶν ἐς 
εὐδείελον χθόνα μόλῃ Ρ. 4. 71. θρασείᾳ δὲ 
πνέων καρδίᾳ μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς --- 
ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅμιλον Ρ. 10. 46. 

ἐπεὶ σπλάγχνων ὕπο ματέρος αὐτίκα 
θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς Διὸς --- μόλεν 

Ν. 1. 86. σὺν Χάρισιν δ᾽ ἕμολον Λάμπωνος 
υἱοῖς τάνδ᾽ ἐς εὔνομον πόλιν 1. ὅ. 2]. 

“ἀλλά μιν ποταμῷ σχεδὸν μολόντα 

φύρσει βαιοῖς σὺν ἔντεσιν ποτὶ πολὺν 
στρατόν᾽’ Πα. 2. 73. ς. αοο., Τεύθραντος 
πεδίον μολὼν ἔστα Ο. 9. 71. πιοῖ,, καρτὸς 
ἐλαίας ἕμολεν “Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν 

Ν. 10. 86. [ἔμολον 8ες}. Βοεοκἢ αἱ μἷοθ- 
βεῖηδ ἔγ. 1ὅ. 192] ἔγαρρ., Ἰπποντ᾽ ἔμολον[ Δ. 

1. 19. ναι μολόντας[ ἔν. 1404. 62 (36). 
ἔμολε[.)αι παῖδα ἐτ. 169. 41. 

Μολίονες) Ευτγγίοβϑ ἀπά Κιοαίοβ, 8018 οἱ 
Ῥοβεϊάοῃ 5]αὶπ ὈνΥ Ἡδγακιεβ δὲ Κεοπϑί 

(ν. Μ1.., 6144.) πρόσθε ποτὲ Τιρύν- 

θιον ἕπερσαν αὐτῷ (- Ἡρακλεῖ) στρατὸν 
- ΙΜολίονες ὑπερφίαλοι Ο. 10. 84. 

ἹΜολοσσία)] ἰὰ Ἐρίτυθ, ἰαἴος Ὑδεθρτοξία. 

Μολοσσίᾳ δ’ ἐμβασίλευεν ὀλίγον χρόνον 
(3ε. Νεοπττόλεμος) Ν. 7. 88. 

ῬΜολοσσίς] {. ἀἀ)., Μοϊοςςίαη Μολοσσίδα 
γαῖαν ἐξίκετ᾽ (ες. Νεοπτόλεμος) Πα. 6. 109. 

Μολοσσός] ΜοίοςΞἰα» Κρῆτα μὲν κα- 
λέοντι τρόπον, τὸ δ᾽ ὄργανον Μολοσσόν 
{ἰοβιγυπιςηῖασι, οοπνοηϊοῦβ Μοϊοββίοαο 

ἐμμελείᾳ," (αϑαυῦοη, «ο΄. ΑἸΒοΏδαυϑ, 

6290) “ἔτ. 107. 03.» 

μολπά] “οηᾷ ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι κεῖνον 
ἱππίῳ νόμῳ Αἰοληίδι μολπᾷ χρή (-- ἀρ- 
μονίᾳ)) Ο. 1. 102. ἀδύλογοι δέ νιν 

λύραι μολπαί τε γινώσκοντι Ο. 0. 971. 
χλιδῶσα δὲ μολπὰ πρὸς κάλαμον ἀντιάξει 
μελέων Ο. 10. 84. ε καλέοντι μολπαὶ 

[Δᾶλ᾽ον ἀν᾽ εὔοδμον Πα. 3. 96. 
μομφά] οδηδιγθ αἰνέων αἰνητά, μομφὰν 

δ᾽ ἐπισπείρων ἀλιτροῖς Ν. 8. 839. ἴστε 

μὰν Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν ὀψίᾳ ἐν 

νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ μομφὰν 
ἔχει παίδεσσιν Ἑλλάνων (ὄνειδος τοῖς 

“Ἕλλησι περιεποίησε αὐὲ οὐκ ὀλίγην 
μέμψιν ἔχει ἐν τοῖς “Ἕλλησι. Σ: ᾿ς ταδοξμὲθ 

840 μόνος, μοῦνος 

ἰθποη οἰπθη Νογνυτέ, Ὁζν,., ογ ἰδὲ πηθα 

εἰ Νοτινατγί,"" Βίβομοζί, σποπιοη, 2659, 

«εἴ. ἔτ. 869.) 1. 4. 86. 

μοναμπῦκία)] 5ἐνιρίρ-ἤονεα γασϊηρ βω- 
μοὺς --- ἐγέραρεν --- ἀμίλλαις, ἵπποις 

ἡμιόνοις τε μοναμπυκίᾳ τε Ο. ὅ. 7. 

μοναρχέω] ὁ 5οἷδ γιιον “"μοναρχεῖν 

καὶ βασιλευέμεν᾽" Ῥ. 4. 166. ς. ἀας. ἀλλ᾽ ὃ 
γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν λιττὼν πατρίδα 

μο(ναἸρχεῖν] Ἄργει Πα. 4. 29. 

μόναρχος) «4. 506 νιον μ]όναρχον Κι- 
κόνων (ϑυρρΡ. [οὐεϊ: ἱ. 6. Ὀἱοπιοά 69) ἔτ. 

109.10. Ὁ. αἀϊ., οἵ τοοπανεῖγν "'σκᾶπ- 

τὸν μόναρχον καὶ θρόνος᾽᾽ Ρ. 4. 162. 

μονόδ'ροπος) ςοἰτὰ ἥξειν ὶ. ἐ. ςατνοὰ ἰπ οὔς 
Ῥίοςα. (ἀνδριάντι), Κρῆτες ὃν τοξο- 
φόροι τέγει Παρνασσίῳ καθέσσαντό μο- 
νόδροπον φντόν (Ιοου8 τηοῖζ, οδυϑ8 

νατίε επποηἀαὶμ8) Ρ. ὅ. 42. 
μονοκ' ρήπις} τυἱδ ομε βϑαπάαί ͵ τὸν μο- 

νοκρήπιδα πάντως ἐν φυλακᾷ σχεθέμεν 
μεγάλᾳ (8ς. ᾿Ιάσονα: ςἔ. ν. 9ῦ, ἀρίγνωτον 
πέδιλον δεξιτερῷ μόνον ἀμφὶ ποδί) Ρ. 4. 18. 

μόνος, μοῦνος} (μόνος, -ον; -α, «αἷς; -ον 
βοπι: μαῦνος; «αν; -ἃ ποπι.} ἃ. αἷοηξ; 

ὃν οπϑδεοῖ, ὃν ἐϊ5εῖ, ἕστα σὺν ᾿Αχιλλεῖ 

μόνος (3ς. Πάτροκλος) Ο. 9. 72. ὃ τ’ 

ἐξελέγχων μόνος ἀλάθειαν ἐτήτυμον Χρό- 

νὸς Ο. 10. 68. παῖς ὄνπερ μόνον ἀθανάτα 

τίκτεν --- Θέτις αϑ λὲν οπῖν σου Ῥ. 8. 100. 
παπτάναις ἀρίγνωτον πέδιλον δεξιτερῷ 

μόνον ἀμφὶ ποδί Ῥ. 4. 98. ζεύγλᾳ πέλασσεν 
μοῦνος Ρ. 4. 827. μόνος γὰρ ἐκ Δαναῶν 

στρατοῦ θανόντος ὀστέα λέξαις υἱοῦ 
δε αἰοηά οἱ 1λ6 παίϊσῃῃ οἱ Ὀαπαοὶ Ῥ. 8. 68. 

κίχε νιν λέοντί ποτ᾽ εὐρυφαρέτρας ὀβρίμῳ 
μούναν παλαίοισαν Ῥ. 9. 27. δύο δὲ τοι 

ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι τὸν 

ἄλπνιστον 1. ὅ. 12. τοῦτο γὰρ ἀϑανάτοις 
τιμαῖς ποτιψαύει μόνον ἐγ. 131. 8. τὸ γάρ 
ἐστι μόνον ἐκ θεῶν ἐγ. 181}. ὃ. Ἰφρασάμαν 

μόνος ὃίγς. 848α. 8. εἰπρμαβιβοὰά ὍΥ 

ϑεοοηάᾶδγν ρῆγαβο, (Πηλεὺς) ὃς καὶ ᾿Ιαολ- 

κὸν εἷλε μόνος ἄνευ στρατιᾶς (ὈγΖ.: 
μοῦνος οοἀά.) Ν. 83. 84. Σθενέλοιό μιν 

υἱὸς κέλευσεν μόνον ἄνευ σν[μμ)αχίας 

ἵμεν ἔτ. 1609. 46. τεροιϊοά, τπέφμδ, 



μονόψᾶφος 

τέκεν γόνον ὑπερφίαλον μόνα καὶ μόνον 
Ρ. 2. 48. Ὁ. ὦ οἰπρίε, ομδ Ὁὶ. ῬὍτο βίη. 

τέκε οἱ καὶ Ζηνὶ μιγεῖσα δαίφρων ἐν μόναις 
ὠδῖσιν ᾿Αλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον 
σθένος υἱῶν Ῥ. 9. 86. 

μονόψᾷφος) αἴοηε ἐγ {ϊ5 υεγάϊεὶ οὐδ᾽ 
Ὑπερμήστρα παρεπλάγχθη, μονόψαφον ἐν 
κολεῷ κατασχοῖσα ξίφος (μονόψαφος 16ε- 

Εἶ53. νἱἀδῖυγ Σ: 58:6 ΔΙοης οὗ [86 ἀδυρμίεσβ 
οἵ Πδηδοβ Ἑςβοβς ῃοΐ ἴο 5᾽4  Βοσ Ὠυβθαπα) 

Ν. 10. 6. 
μόρἷμος) (οί. μόρσιμος) [αϊεά ἔκτεινε 

Λᾷον μόριμος υἱός (ὉγΖ., Σ: μόρσιμος 

οοἀά.: ἱ. 6. ὁ κατὰ μοῖραν αὐτῷ γενόμενος, 
Οἰϊάοτβίοονςο; σἦο ϑᾶς [αἰεὰ ἰο δ6 ᾿.,5)0.3.88. 

μορμορυξία) ἐνἱρλιεπίηρ αρῥανίοη. μορ]- 

μορυξίας[ Πα. 20. 6. 

μόρος] [αίε, ἀεαι} διασωπάσομαί οἱ μό- 

ρον ἐγώ Ο. 18. 91. αἴθων δὲ κεραυνὸς 

ἐνέσκιμψεν μόρον Ῥ. 8. δ8. καί τινα --- τὸν 

ἐχθρότατον φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ (μόρῳ 
ΒοεΟΚΆ: μόρον ςοὐά. : ἰος. 315Ρ.) Ν. 1. 66. 

ὅτε Λαομέδοντι πεπρωμένοι᾽ ἤρχετο μό- 
ροιο κάρυξ (βξς. Ἡρακλέης) ἔτ. 1404. 
08 (42). 

μόρσιμος] (οΐ. μοιρίδιος) αἰϊοίίεὰ αἰὼν δ’ 
ἔφεπε μόρσιμος Ο. 2. 10. ἕκαλος ἔπειμι 

γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶνα 1. 7. 41. 
Ῥῖο 8009., τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν 

Ρ, 12. 80. καὶ τὸ μόρσιμον Διόθεν πεπρω- 

μένον ἔκφερεν Ν. 4. 61. ἀλλὰ τὸ μόρσιμον 

ἀπέδωκεν Ν. 7. 44. μόρσιμ᾽ ἀναλύεν Ζεὺς 

ὁ θεῶν σκοπὸς οὐ τόλμα Πα. 6. 94. 

μορφά] (-ᾷ, -ἀν.) δοάί!ν Τογνι, διά μορ- 
φὰν βραχύς, ψνχὰν δ’ ἄκαμπτος, προσ- 
παλαίσων ἦλθ᾽ ἀνὴρ Ἡστγακ)οβ 1, 4. δ8. 

οἷς --- αἰδοία ποτιστάξῃ Χάρις εὐκλέα 
μορφάν Ο. 6. 706. ὑπέρφατον ἄνδρα 
μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι Ο. 9. θὅ. ἐὼν καλὸς 

ἕρδων τ᾽ ἐοικότα μορφᾷ Ν. 8. 19. εἰ δέ τις 

ὄλβον ἔχων μορφᾷ παραμεύσεται ἄλλους 

Ν. 11. 13. 
μορφᾶεις) λαπάξοπι. σθένει τ᾽ ἔκπαγ- 

λος, ἰδεῖν τε μορφάεις ((εροτίπυβ: μορ- 

φάεσ(σ)᾽ ςοἀὰ.} 1. 7. 22. 
μουσικά] »"ερίς ἀγλαίζεται δὲ καὶ μου- 

σικᾶς ἐν ἀώτῳ (55. Ἱέρων) Ο. 1. 1. 
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μουσικὰν ὀρθὰν ἐπιδεικνυμένου (5.. ᾿Απόλ- 

λωνος) ἐς. 32. 

μοχθίζω] ἰαδοιν περὶ χρήμασι μοχθίζει 
βιαίως (5ς. ἔμα ἀπιθϊου5 πιὰπ) ἔτγ. 128. 7. 

μόχθος] (-ος, -ου, τῳ, τον; τῶν, τοις.) ἐοΐ! 
65Ρ. ἴῃ δι ]ςῦς οἠοτί: οἔ. πόνος. μαι- 

ομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν, τῶν 

δὲ μόχθων ἀμπνοάν Ο. 8. 7. ἔπορε μόχθῳ 

βραχύ τι τερπνόν Ο. 10. 98. ἀνὴρ ἐξαί- 
ρέτον ἕλε μόχθον (βς. ᾿Ιξίων) Ρ. 2. 80. 
“μόχθου καθύπερθε νεᾶνις ἦτορ ἔχοισα " 
Ῥ. 9. 81. γλυκεῖάν τοι Μενάνδρου σὺν 

τύχᾳ μόχθων ἁμοιβὰν ἐπαύρεο Ν. δ. 48. εἰ 
Μναμοσύνας ἕκατι λιπαράμπυκος εὕρηται 

ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς 

(βΞε. καλὰ ἔργα) Ν. 7. 16. ἕλκεα ῥῆξαν --- 

τὰ μὲν ἀμφ᾽ ᾿Αχιλεῖ νεοκτόνῳ, ἄλλων τε 
μόχθων ἐν πολυφθόροις ἁμέραις Ν. 8. 81. 

ἐπεὶ κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ ἀντὶ μόχθων 

παντοδαπῶν --- ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν 
1. 1. 46. οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος 

ἀνδρῶν Ι. δ. δ7. μὴ προφαίνειν τίς φέρεται 

μόχθος ἄμμιν τ. 42. 2, μόχθος ἡσυχίαν 

φέρει καιρῷ καταβαίνων Πα. 2. 388. 
Πηλέος ἀντιθέου μόχθοις νεότας ἐπέλαμψεν 

μυρίοις (Βετρῖὶς: μόχοι, μοχθοῖν εοἀά.) ἡτ. 

112. 3. ταοξ. μόχθον ἄλλοις ἀμφέπει δύστα- 

νον ἐν τείχεσιν (55. δρῦς) Ῥ. 4. 208. δηά 

80, οδ)εοί οἱ (ἰοἷϊ, ἰατῖ, ἐς Τροίαν, ἥρωσι 

μόχθον 1. 6. 28, ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς 
γεῖ Ταντάλου λίθον παρά τις ἔτρεψεν 

ἄμμι θεός, ἀτόλματον ᾿Ἑλλάδι μόχθον 

(φησὶ δὲ τὸν Ζέρξον πόλεμον. Σ.} 1. 8. 11. 

Μόψος] 84 βεὸῦ δπὰ Ασγβοηαυῖ. μάντις 

ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι θεοπροπέων ἱεροῖς 
Μόψος Ρ. 4. 191. 

μϑθέομαι]) γείαίϊς καί κε μυθήσαιθ᾽, ὁποί- 
αν, ᾿Αρκεσίλα, εὗρε παγὰν Ῥ. 4. 298. 

μῦθος] ἑαίε δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικί- 

λοις ἐξαπατῶντι μῦθοι Ο. 1. 29. σοφία δὲ 
κλέπττει παράγοισα μύθοις Ν. 7. 28. 

πάρφασις --- αἰμύλων μύθων ὁμόφοιτος 
Ν, 8. 88. 

Μῦκῆναι) ἱπ (τς Ατροϊίβ. “τότε γὰρ 
μεγάλας ἐξανίστανται Λακεδαίμονος ᾿Αρ- 
γείον τε κόλπον καὶ Μυκηνᾶν (Μυκανᾶν 

ςοπὶ. 5οῆγ.: ν. Λακεδαίμων) Ῥ. 4. 49. 



Μῦκηναῖος 

Μῦύκηναϊῖος} πλαδαπ οἱ Μγδλοεπαὶ λευκ- 

ἵππων Μυκηναίων προφᾶται (Μυκαναίων 

Βοπγ.) ἐγ. 202. 

μῦρίος] (-ίον, -ἰων, -ἰοις; -ἰα, -ἰαις.) ἐπενεδα» 
σωγαδία μυριᾶν δ’ ἀρετᾶν ἀτελεῖ νόῳ 

γεύεται Ν. 8. 42. φλέγεται δ᾽ ἀρεταῖς 
μυρίαις ἔργων θρασέων ἕνεκεν Ν. 10. 8. 

ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγ- 

χεῖιν. μακροτέρας γὰρ ἀριθμῆσαι σχολᾶς 
Ν. 10. 48. ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ 
κέλευθος ἵ. 4. 1. κλέονται ἔν τε φορμίγγεσ- 
σιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς 

μυρίον χρόνον ΓΙ. δ. 88. μυρίαι δ᾽ ἔργων 

καλῶν τέτμανθ’ ἑκατόμπεδοι ἐν σχερῷ 
κέλευθοι (8ς. τῶν ἐγκωμίων) 1. 6. 22. ἢ 

ὅτε καρτερᾶς "Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμ- 

ψας ὀρφανὸν μυρίων ἑτάρων ἐς !Αργος 

ἵππιον 1. 7. 11. ἀμφιπόλοις δὲ [μ]νρ[τᾶν] 

περὶ τιμᾶν δηριαζόμενον κτάνεν (μυρίαν 

Σ, Ν. 17: κυριᾶν Ἠουδβιηαπ: μοιριᾶν 

Βοθομῆ: Πυϑιᾶν Ζεηοαοίοθϑ) Πα. 6. 118. 

μυρίδί Πα. 6. 176. ἀλκάεσσά τε Παλλάδος 
αἰγὶς μυρίων φθογγάζεται κλαγγαῖς δρα- 
κόντων Δ. 2. 18. Ἱμυρίων εἴ Παρθ. 2. 174. 

Πηλέος ἀντιθέου μόχθοις νεότας ἐπέλαμψεν 
μυρίοις ἔγσ. 172. 8. 

μῦριοφόρος, -ον] εαγγγίηρ ἐδη ἐποιιαπά ηϊέα- 
δηγας ὁλκάδα μυριοφόρον (-- ὕμνον 3) 

τ. 868. 
Μυρμῖδόνες) τΠς οατὶοδὲ ᾿ππαὈϊίαπΐβ οὗ 

Αἰρίηα, ννο δι ρταίεἃ 8 Ῥοΐθυ8 ἴο 

ὙΒαβ9αΙγ. (χώρας) Μυρμιδόνες ἵνα 

πρότεροι ᾧκησαν Αἰρὶπα Ν, 8. 18. εἶδεν 
οὔτε πατρωίαις ἐν ἀρούραις ἵππους 
Μυρμιδόνων (ϑ9ς. Νεοτττόλεμος, ἰῃ ῬμεΝὶΔ 
ἴῃ ΤΉ 5858} Πα. 6. 107. οἱ, Μυρ( Πα. 6.148. 

μύρομαι)] δ Ἰς μύ[ζρ]ομαι[ (βιρρ. 
ΘΏΟΙ, Ρᾶσβ δ᾽ΐεγα, Ὁ. 91) Ῥ. Ὄχγ. 669, 
ἔτ. ἡ - ο. 

μυρσΐνα] "γε. ἁλίκων τῶ τις ἁβρὸν 
ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλεκέτω μυρ- 
σίνας στέφανον, ἐπεί νιν ᾿Αλκαθόον τ’ 
ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν ᾿Επιδαύρῳ τε νεότας 
δέκετο πρίν (εἰ. μύρτοφ) 1. 8. 67. 

μύρτος) «,γαγ οἱ πιγγσ ἔνθα λευκωθεὶς 
κάρα μύρτοις ὅδ᾽ ἀνὴρ διπλόαν νίκαν 

ἀνεφάνατο (τὸ δὲ μύρτοις, ὅτι μυρσίνης 
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στεφάνοις ἐν 

νικῶντες τὰ 

ἀν)δησάμεναι 
Πα. 188. 17. 

(Μυρτῷος)} 8.0. πόντος, 186 Αερεδῃ 8β6δ. 
ἰα8ῖ., ϑέγαθο 2. 91. 9, -- ἐγ, 888. 506}} κα 

ἔς. 81 ϑοῦτγ., ν. 'Ηρακλέης ἰο8ῖ. 

Μόσιος] οἱ Μγεία "Αχιλέος" ὃ καὶ Μύ- 
σιον ἀμπελόεν αἵμαξε Τηλέφου μέλανι 

ῥαίνων φόνῳ πεδίον 1. 8. 49. 
μῦχός] (-ὁς, -ῷ, -ὀν; -ὥν, -οἷσι, -οὐς.) 

ἃ. αἰδη, δοϊίου (οἴ. Ετδηϊο), Ὁ ἃ Ῥ, 3813) 
᾿Αρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν καὶ πολυγνάμπτων 
μυχῶν Ο. 8. 236. στρατὸν μνχοῖς ἥμενον 
ἤΑλιδος Ο. 10. 88. μυχόν τ᾽ ἀμφέπει 

μαντήιον οὶρμὶ Ρ. δ. 868. μυχῷ τ᾽ ἐν 
Μαραθῶνος ἱπ ἐῆθ ρ»ἱαίῃ Ὀεξινοαει Ῥεηΐο- 

ἱκοπ δαὰ Ῥασπιοβ ῥ. 8. 79. στρατῷ τ᾽ 
ἀμφικτιόνων ὁ Παρνάσσιος αὐτὸν μυχὸς -- 

ἀνέειτπτεν Ῥ. 10. 8. Κορίνθου τ᾽ ἐν μυχοῖς 
δὲ ἴδα 15. μπυΐίδη σαπιεβ Ν, 10, 42. σέθεν, 

᾿Αμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν, τὸν Μι- 
νύα τε μυχὸν (τὸν ᾿Ορχομενόν. Σ: ρΡγο- 
ΒΌΣΊΔΟΌΪ οὐ τῃς ρ]δίη Ὀεῖοιν Μι. Δἰου- 

Ὅοπ) 1. 1. ὅθ. μνχοὺς διζάσατο βαλλόμε- 
νος κρηπῖδας ἀλσέων ἔν. ὅ1α. 4. ταοῖ. νόῳ 

δὲ πλοῦτον ἄγει, ἄδικον οὔθ᾽ ὑπέροπλον 
ἦβαν δρέπων, σοφίαν δ᾽ ἐν μυχοῖσι Πιερί- 

δων ἐη)1)1}δ γεαΐηι οἱ 6 αγίξ βἴηοα ΠῸ 

Μυδεβ ᾿ϊνεὰ ἱπ ἐμς να]ογ8 οἱ Ἠεοϊἑκοη 

Ρ. 6. 49. Β. αν: τᾶς (8ς. Αἴτνας) 

ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτον πυρὸς ἀγνόταται 

ἐκ μυχῶν παγαί Ῥ. 1. 32. ἐς μυχοὺς ἁλὸς 

Ῥ. 6. 12. ο. ἐπέσνίον ἐς θαλάμου 
μνχὸν εὐρὺν ἔβαν Ν, 1. 42, ἕτερον οὔ 

τινα οἶκον ἀπεφάνατο πυγμαχία πλεόνων 

ταμίαν στεφάνων μυχῷ Ἑλλάδος (αὲ ἴδ6 
Ιβϑιμυίθη βϑίηθβ; οἱ. εϑὲ οπ Τλοοῦ. 

1018.) Ν. 6. 26. 
μωιδῶν Ὁ) Παρθένεια β΄: καὶ μωιδων θηλυΓ 

εχ Ἡετγοάϊαπὶ καθ. προσ. εἀὰ. Ηδηρεσ, 

ΟΕ Βνυ:σ, 1967, δ εἰ]. Ἡδβγοῖ. μωδεῖ- 

λαλεῖ, ᾷδει. 
μῶμος] σσηξωγε μῶμος ἐξ ἄλλων κρέμαται 

φθονεόντων τοῖς, οἷς Ο. 6. 74. μείων ἕπεται 

μῶμος ἀνθρώπων Ρ. 1. 82, ὁ γὰρ ἐξ οἴκου 

ποτὶ μῶμον ἔπαινος κίρναται "Ζτ. 181." 

Θήβαις στεφανοῦνται οἱ 

᾿Ιολάεια. Σ.) 1. 4. 70. 

πλοκάμους μύρτων ὑπί 



ναί 

ναί] ἱπιτοάυςίπρ ἂπ οὐαί 
ὄρκον Ν. 11. 24. 

ναιετάω)] ἀωε ὑπὸ Κνυλλάνας ὄρος, 
᾿Αγησία, μάτρωες ἄνδρες ναιετάοντες 

Ο. θ6. 78. ἀμφὶ Παγγαίον θεμέθλοις ναιετάον- 

τες ἔβαν Ῥ. 4. 180. κεῖνος ἀμφ᾽ ᾿Αχέροντι 
ναιετάων ἐμὰν γλῶσσαν εὑρέτω κελαδῆτιν 
Ν, 4. 8ῦ. 

νᾶϊος)] οἱ α ΙενῥίΣς ὀμφαλὸν ἐριβρόμονυ 
χθονὸς ἐς νάιον προσοιχόμενοι (Ηετπιάπη: 

ναὸν οοὐά., οὐ πὸ τοπιρῖς οἱ Αροῖϊο δὲ 

Ῥεϊρμὶ) Ρ. 6. 4. 
Ναΐς) «Ἃ νναϊοτμοάάε88. (Ὑψεύς) ὄν 

ποτε --- Ναὶς εὐφρανθεῖσα Πηνειοῦ λέχει 
Κρέοισ᾽ ἔτικτεν, Γαίας θυγάτηρ Ρ. 9. 16. 

Ναίδ᾽)ος Θρονίας (βϑυρρΡ. Βυτν) Πα. ἃ. 1. 

ἐν δὲ Ναίδων ἐρίγδουποι στοναχαὶ μανίαι 

τ᾽ ἀλαλαί τ’ ὀρίνεται ῥιψαύχενι σὺν 

κλόνῳ αἱ ἴῆς ἱοηγβαίς τῖεβ Δ. 2. 12. 

Ναίδος ἀκοίτας Σιληνός ἔτ. 166. 

ναίω] (ναίω, -εἰς, -εἰ, -ετε, -οἱσι; ναίων, 
-οντες, -οντας; ναίειν: τρί. ἔἕναϊ(ε), 

ἕναιεν: δος. ἔνασσεν, -αν.} 

1. ἀωεῖϊ ἐπ, ὁπ, αν οηρ α. οἱ ῥέοῤῖε 

ο. δος. Ζεῦ, Κρόνιον --- ναίων λόφον Ο. ὅ. 
17. τρίπολιν νᾶσον --- ναίοντας τς 

δταῖν οὐ Ὀίαροσγαβ Ο. 7. 19. Δόρυκλος --- 

Τίρυνθα ναίων πόλιν Ο. 10. 608. αἷτε 

ναίετε καλλίπωλον ἕδραν -- ΟΑΠΧάριτες 
Ο. 14. 2. εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἕναι᾽ ἔτι 

Χίρων Ῥ. 8, 608. ἐπεὶ τίνα πάτραν, τίνα 
οἶκον ναίων ὀνυμάξεαι ἐπιφανέστερον 

(ναίοντ’, τ’ ἀίων ν. 1. αρ. Σ.) Ῥ. 7. 0. 

Στροφίον ἐξίκετο -- Παρνασσοῦ πόδα 

ναίοντ᾽ Ρ. 11. 86. ἅ τ᾽ ὄχθαις ἔπι μηλοβό- 
του ναίεις ᾿Ακράγαντος ἐύδματον κολώναν 

Ρ. 12. 8. ἐν τίν κ᾽ ἐθέλοι --- εὐτυχῶς ναί- 

εἰν --- προγόνων ἐνκτήμονα ζαθέαν ἄγνιαν 
Ν, 17. 91. Οὔλυμπον θέλεις (ναίειν ἐμοὶ» 

(δυρρ. Βοεοκῆ, Ἰδουπᾶπὶ ὀχρὶθηβ.) Ν. 10. 
84. τάνδε πόλιν ϑεοφιλῆ ναίοισι ἴπς 

ταῖν οὗ Γᾶτῶροπ 1. θ. θ6. ναίω Θραι- 
κίαν γαῖαν ἃ οἤοτυβ οἱ Αὐάἀετὶ 5 ϑρθακβ 

Πα. 2. 24. ἤτοι καὶ ἐγὼ σκόπελον ναίων 
διαγινώσκομαι ἃ σδοτυβ οἱ ζοδη8 ΒΡῈ 8 18 

ναὶ μὰ γὰρ 

848 Νάξος 

Πα. 4. 21. ο. Ῥτορ. ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία 

ναίει (85. Κορίνθῳ) Ο. 138. 6. ἔκγονοι 

ὄχθαις ὕπο Τανγέτον ναίοντες Ῥ. 1. 64. 
μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ᾽ 

ἔπειτα λαοσεβής (5Ξς. Βάττος) Ρ. ὅ. 9. 

νῦν δὲ πὰρ Αἰγιόχῳ κάλλιστον ὄλβον 

ἀμφέπων ναίει (Ἡρακλέης) 1. 4. δ9. 

μνάσει δὲ καί τινα ναίο[ν]θ᾽ ἑκὰς ἡρωίδος 

θεαρίας (8ρ». 5ης}}.) Πα, 14. 8δ. πιεῖ. ἐν 

δ᾽ ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ τ᾽ ἔναιεν καὶ 
Χάρις υἱὸν ᾿Αγησίλα (ἰος. 3.053.) ἐγ. 128. 

14. Ρ. οἱ {πΐημ8. δονάκων, τοὶ 

παρὰ καλλιχόρῳ ναίοισι πόλι Χαρίτων 

Καφισίδος ἐν τεμένει (νάοισι ΤὨΘΟὨ) Ρ. 12. 

20. 
2. ἀοτ. ἰπ σαιι58] 36η86. ἃ. ηαὴΐε ἰο ατυεὶ!, 

56}1ε Λακεδαίμονι! ἐν ἤΑργει τε καὶ 

ζαθέᾳ Πύλῳ ἔνασσεν ἀλκάεντας ᾿Ηρακλέος 

ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τε (5:6. ᾿Απόλλων) 

Ρ. ὅ. 171. Ὁ. »παλε παδίαδίε, Ξε 

Εὔβοιαν ἕλον καὶ ἕνασσαν (Ξε. οἱ ἀπ’ 

᾿Αθηνῶν "Ἰωνες) Πα. δ. 86. 

3, γα να(ίγειν τοί (ϑὰ}Ὀ. 555}}} Πα. 7. 8. 

ναιοί Ρ. Οχυ. θδὅ9ο. 

νἄάκος] {ες τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ 
Ρ. 4. 68. 

Νάξιος] οἱ Ναχος, α. ἴα Αοβοδη ἰβ]δηὰ. 
φαίης κέ νιν ἄνδρ᾽ ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν 

Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ᾽ 
ἀκόναν (νομίζονται γὰρ διαφορώταται 

τῶν ἄλλων ἀκονῶν αἱ κατὰ τὴν ἐν Κρήτῃ 
Νάξον Σ, Ῥυὲ οἀά. τείογ ἕο ἔα ἰϑ]αηὰ οὗ 

Ναχοϑ) 1. 0. 78. ῬὈ. Νάχοβ ἴῃ ϑίοϊγ. 

ἀμεύσεσθαι Νάξιον Τείσανδρον. (ν. Ῥαυϑ8., 

6. 18. 8.) ἐς. 28. 
Ναξόθεν] νον! Ναχος, ὃ τῆς ἰϑῖϊαπὰ. θαμὰ 

δ᾽ ἔρίχεται ὃ Να]ξόθεν λιπαροτρόφων 
θυσι --- μή]λων Πα. 12. 6. 

Νάξος} τς 15]δηά. “ἐν δὲ Νάξῳ φαντὶ 

θανεῖν λιπαρᾷ ᾿Ιφιμεδείας παῖδας, ωτον 

καὶ σέ, τολμάεις ᾿Επιάλτα ἄναξ᾽" Ρ. 4. 88. 

ἰεϑῖ. Σ, Ο. 18. ὅδς, ἐν μὲν τοῖς ὑπορχήμα- 

σιν ἐν Νάξῳ φησὶν πρῶτον εὑρεθῆναι 

διθύραμβον, ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῶν διθυ- 

ράμβων ἐν Θήβαις ἔτ. 71. 



ναοπόλος 

νδοπόλος] "πἰπήςίεν οἱ α ἰδ» 1ε ναοπό- 
λον μάντιν δαπέδοισιν ὁμοκλέα (ἰ. Ἔ. 

Τεπογοβ, βοὴ οὗ Αροϊὶο: ν. δάπεδον) ἔτ. 

δ1 ἃ. 

νᾶός)] (-οὔ, -όν, -οἷσιν.) {εν ρίς τίς 
γὰρ --- θεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα 

δίδυμον ἐπέθηκ᾽; Ο. 18. 21. κρανίοις 

ὄφρα ξένων ναὸν Ποσειδάωνος ἐρέφοντα 
(5ο. ᾿Ανταῖον) σχέθοι (Ξς. Ἡρακλέης, 
ἷπ εἰῦγα) 1. 4. δ4. Ἱναὸν οἱ Πα. 8. 7. ταῖς 

δὲ ναὸν ᾿Ιτωνίας αἵ --- Ἰα χαιτὰν στεφάνοις 
ἐκόσμηθεν (ἀΐμφ᾽ εὐκλέ]α ϑυρ». ΟΤ: 

ναοτ Π, οογσ. Ο-Ἢ:;: 1δς τε ρ]ς οὐ Αἴδοπο 

ΙΠτοπία αἵ ογοηςα) Παρθ. 2. 47. ς8ρ. 

τὰς ἴοαρὶς οὐ ΑΡρΟΪὸ δὲ ορῃὶ, ναοῦ 

βασιλεὺς Λοξίας Ῥ. 8. 27. “᾿πΠύθιον ναὸν 

καταβάντα'᾽ (Ξς. Βάττον) Ῥ. Ἅ4. δῦ. 
[ναὸν (εοπίτα πιεῖτ. ςοὐά.: νάιϊιον Ηετ- 

τὴδηη) Ῥ. 0. 4.) τὺ δ’ ᾿ΕἙκαταβόλε, πάν- 

δοκον ναὸν εὐκλέα διανέμων Ῥ. 8. 62. 

ναόν Πα. 8. 88. 

νᾶπα] λοίϊοω, υαΐϊεν ἑτοῖμος ὕμνων θη- 

σανρὸς ἐν πολυχρύσῳ ᾿Απολλωνίᾳ τετεί- 
χισται νάπᾳ (ἐν τῷ ναῷ τῷ ἐν Πυθοῖ. 

ἐκεῖ γὰρ ἡ ᾿Απολλωνία νάπη, περὶ ἧς ἐν 

παιᾶσιν εἴρηται. Σ, -- ἧς. 68, Ὀπὶ οἵ. 

μυχός, Ῥ. δ. 68, Ῥ. 10. 8.) Ῥ. 6. 9. κοίλᾳ 

λέοντος ἐν βαθυστέρνον νάπᾳ αἱ Νεπιοα 
Ι. 8. 12. 

νάποινος] υὐϊδομί γεισαγά οἱἠἨ πιοῖ., «. δέει. 
“ἵνα οἱ χθονὸς αἷσαν --- ἔννομον δωρήσεται 

οὔτε παγκάρπων φντῶν νάποινον οὔτ᾽ 

ἀγνῶτα θηρῶν" (ϑοῆτ.: νήποινος ςοὐά.) 
ν. Ἐοτϑιιαπη, 1434.) Ρ' 9. δ8. 

νάπος) (τό) υαἱΐϊεν ἐν κοϊιλόπεδον νάπος 

θεοῦ Ὠεϊριὶ Ῥ. ὅ. 388. “Ισθμιον ἂν νάπος 

(Ηοσιαπη: ἄναπος οοὐά.) 1. 8. 68. 

νᾶσιώτας) «. αἀ)., οὗ αν'λ τ οἰαηά “Ἐπὶ 
λαὸν ἀγείραις νασιώταν ὄχθον ἐς ἀμφίπε- 
δον’ ;. 6. ἴῃ οοἸοηϊδῖβ οὐ Ουτοηα ἔγοταῃ ἴῃς 

ἰδίϊδιηά οἱ Τῆογα Ῥ. 9. δ. Ὁ. 5005., 

ἐδσίαπαεν νασιώταις λίθινον θάνατον 

φέρων (8ς. Περσεύς, ἴο ἴῃς Ῥοορ]ς οὗ 

ΘοΠΡὨο5) Ρ. 10. 47. 

νᾶσος) (-ος, τῳ, ον; -οὐς.) ἑείανα 
Ὑμοτα: ἱερὰν νᾶσον --- λιπών Ῥ. 4. 1. 

“ἐν τᾷδ᾽ -- νάσῳ᾽᾽ Ῥ. 4. 42, “τάνδε --- 

8344 ναῦς 

νᾶσον ἐλθόντες" Ῥ. 4. δ2. τάν ποτε 

Καλλίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ νᾶσον Ρ. 4. 

289. Αἰρίπα; ἁ δικαιόπολις --- νᾶσος Ῥ. 8. 

34. τὰν πολυξέναν ἐν ἱερομηνίᾳ Νεμεάδι 

ἵκεο Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν Ν. 8, 8. ὃς 

τάνδε νᾶσον εὐκλέι προσέθηκε λόγῳ Ν. 8. 
68. πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον; Ν. δ. 18. 

νᾶσον εὐκλέα τάνδε κοσμεῖν Ν. 6. 46. 
τοῖσιν Αἴγιναν προφέρει στόμα πάτραν, 
διαπρεπέα νᾶσον 1. ὅ, 44. τάνδ᾽ ἐπιστεί- 

χοντα νᾶσον ῥαινέμεν εὐλογίαις 1. 6. 231. 
σὲ δ᾽ ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν κοιμᾶτο 

Ἰ. 8. 21. ὀνομακλύτα γ᾽ ἕνεσσι Δωριεῖ 

μεδέοισα πόντῳ νᾶσος, ὦ Διὸς ᾿'Ελλανίου 

φαεννὸν ἄστρον Πα. 6. 126. Ἀποάσ8: 

τρίπολιν νᾶσον --- ναίοντας Ο. 7. 18. 

ἁλμυροῖς δ᾽ ἐν βένθεσιν νᾶσον κεκρύφθαι 
Ο. 7. 81. βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς νᾶσος 

Ο. 7. 20. 5ἰοῖϊγ: νάσῳ, τὰν ᾿Ολύμπον 

δεσπότας Ζεὺς ἔδωκεν Φερσεφόνᾳ Ν. 1. 18. 
Κδυκε: ἐν δ’ Εὐξείνῳ πελάγει φαεννὰν 

᾿Αχιλεὺς νᾶσον (8.. ἔχει: τὴν λεγομένην 
Λευκὴν ἀκτὴν ἐν Εὐξείνῳ πόντῳ Σ.) Ν. 4. 

δ0. Αορεδῃ ἰβίαπάβ: καὶ σποράδας φερε- 

μήλους ἔκτισαν νάσους, ἐρικυδέα τ᾽ ἔσχον 

Δᾶλον (8ς. οἱ ἀπ᾽ ᾿Αθηνῶν ΄;Ιωνες) Πα. 

δ. 39. 1816 οὐ τη Ὀ]ε88:4 : μακάρων νᾶσον 

ὠκεανίδες αὖραι περιπνέοισιν (ςοἀά.: 

νᾶσος ἂος. οῆςε ὈνΖ.) Ο. 2. 7]. Ἰνασογί 

Πα. 1. ἃ. 7. 

ναυᾶγία) «λίῤιωγεοκ, ταεῖ. ἄρουραν: ἃ 

νιν ἐρειδόμενον ναναγίαις ἐξ ἀμετρήτας 

ἁλὸς ἐν κρνοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳ 1. 1. 80. 

ναύλοχος] ῥῥίναίε ἁνίκα ναύλοχοι [ -- 
Ἰήλασαν ἐννύχιον κρυφαί Πα. 18. 10. 

ναυπρύτἄνις) {. αἀΐ]., γερέηρ οἱρεΕ κατ- 
ἐρεῖς "γτόθεν ἔλαβες νανπρύτανιν δαίμονα 

καὶ τὰν θεμίξενον ἀρετάν (55. ὦ Αἴγινα: 
4μ6 ρεπίμις [ον γομν πιαϑίογν οἱ οδὲῤε)ὴ ἴα. 

6. 180. 

ναῦς] (νᾷός, νᾶί, ναῦν, νᾶα; νᾶες, νδῶν, 
ναυσί(ν), νάεσσι.) «λὲΡ οὔτε παρ᾽ 

ἀνδράσιν οὔτ᾽ ἐν ναυσὶ κοίλαις Ο. 0. 

10. ἀγαθαὶ δὲ πέλοντ᾽ ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ 

θοᾶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμφθαι δύ᾽ ἄγκυ- 
ραι Ο. 0. 101. τῷ μὲν ὁ χρυσοκόμας --- 

ναῶν πλόον εἶπε Ο. 7. 82. θᾶσσον καὶ 



ναυσικ᾽λῦτός 

ναὸς ὑποπτέρου Ο. 9. 24. τὶν γὰρ ἐν 
πόντῳ κυβερνῶνται θοαὶ νᾶες Ο. 12. 4. 

Μήδειαν --- ναὶ σώτειραν ᾿Αργοῖ Ο. 18. 64. 

ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν Ρ. 1. 74. καί κεν ἐν 

ναυσὶν μόλον Ῥ. 8. 68. “᾿ἄγκυραν ποτὶ 

χαλκόγενυν ναὶ κριμνάντων᾽᾽ Ῥ. 4. 28. 

'νάεοσι πολεῖς ἀγαγὲν᾽" Ρ. 4. 60. “καὶ ὡς 
τάχος ὀτρύνει μὲ τεύχειν ναὶ πομπάν᾽᾽ 

Ρ. 4. 104. ναὸς ᾿Αργοῦς Ῥ. 4. 188. δεσπό- 

ταν λίσσοντο ναῶν Ῥοβείάοη Ῥ. 4. 207. 
“ΓΡασιλεὺς ὅστις ἄρχει --- ναός΄᾿ ]5οῃ, 
ταδϑῖοσ οὐ ἰδὲ Ατρὸ Ῥ. 4. 280. πεντη- 
κόντερον ναῦν Ῥ. 4. 2456. (ἄνδρες), τοὺς 

"᾿Αριστοτέλης ἄγαγε ναυσὶ θοαῖς Ρ. ὅ. 

87. ναυσὶ δ᾽ οὔτε πεζὸς ἰών κεν εὕροις 

- ὁδόν Ρ. 10. 29. τὸ δὲ πὰρ ποδὶ 
ναὸς ἐλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων Ν. 6. 586. 

θοαῖς ἂν ναυσὶ Ν. 7. 29. παρὰ πεζοβόαις 
ἵπποις τε ναῶν τ᾽ ἐν μάχαις Ν. 9. 84. καὶ 

γὰρ ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ --- ὠκυδινά- 
τοῖς ἐν ἁμίλλαισι θαυμασταὶ πέλονται 

1. δ. δ. ἄγε --- ἐν ναυσὶν ᾿Αλκμήνας τέκος 
Ι, 6. 80. χαν νᾶα κύματος ακί τ. 14. 4. 

Ἰναὶ μολόντας( ἐς. 1404. δ2 (26). τέρπεται 

δὲ καί τις ἐπ᾽ οἴδμ᾽ ἅλιον ναὶ θοᾷ 1δια- 
στείβων τ. 221. δ. παρὰ ναῦν δ᾽ ἰθύει 
τάχιστα δελφίς ἔτ. 284. τηοῖ., οἱ ἔπε 58ϊ0 

οἵ 8οηᾷ, ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ 
χέρσον ἔντεα ναός Ν. 4. 70. 

ναυσικ' λῦτός, (-ἀ,) -όν] [αν ηεὰ [ον ἐἰς τίς 
τάν ποτ᾽ εὔανδρόν τε καὶ ναυσικλυτὰν 

θέσσαντο (Αἴγιναν) Ν. ὅ. 9. κλεινὸς 

Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ καὶ ναυσικλυτὸς 

Αἴγινα Ι. 9.1. 

ναυσίστονος, -ον] ὀγίηρίπρ ἰαπιεηαίίοη προ 

ἐλεὶν τλὶῥε ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ’ 

ἀλαλατὸς ---, ναυσίστονον ὕβριν ἰδὼν τὰν 
πρὸ Κύμας (σοπίσαᾳ Ετᾷᾶπκοϊ, Ὁ ἃ Ρ, 

6505) Ρ. 1. 18. 
ναυσϊφόρητος] «εαΐανίτρ 

δ᾽ ἀνδράσι Ρ. 1. 833. 
ναυστολέω] ἐαννν ἑσαγροῖς οἱ ο. ἃςο., τηοῖ. 

παλαίφατος γενεά, ἴδια νανστολέοντες 

ἐπικώμια (ἔὰς Βακβϑί αἱ) Ν. 6. 82. 

ναύτας] (-αι, -ἄν, -αἱς.) ταἰὐΐον εἶπε δ᾽ 

οὕτως ἡμιθέοισιν ᾿Ιάσονος αἰχματᾶο ναύ- 

ταῖς Ρ. 4. 12. ἐς δ’ ᾿Ιαολκὸν ἐπεὶ κατέβα 

νανσιφορήτοις 

84 νεῖκος 

ναυτᾶν ἄωτος Ρ. 4. 188. καὶ νῦν ἐν Αρει 

μαρτυρήσαι κεν πόλις Αἴαντος ὀρθωθεῖσα 

ναύταις (ν. ὀρθόω) 1. δ. 48. καλέοντί μιν 

᾿Ορτυγίαν ναῦται πάλαι Πα. 1Β. 48. 

ναύταις δ᾽ αἰ Πα. 21. 16. 

ναυτίλία] υογαρε, Ξεαἰανγίηρ τίς γὰρ ἀρχὰ 

δέξατο ναντιλίας; Ῥ. 4. 70. κιόνων ὕπερ 

Ἡρακλέος ---' ἥρως θεὸς ἃς ἔθηκε ναυτι- 
λίας ἐσχάτας μάρτυρας κλντούς (οἴ. {τ. 

260) Ν. 8. 22. ναντιλίαισί τε πορθμὸν 

ἡμερώσαις (838.θ. Ἡρακλέης: [90γ υογαβές, 

οἵ. ΜῈ]. οὐ Ευτ., Ηοτ. 20: ν. τέναγος) 

Ι. 4. δ1. 
νάω 3] Πίοιυ ν]ᾶον (Ξφυρρ. 1.οὐο]) Ρ. 

Οχυ. 2442, 1τ. 100. 

νεᾶνΐας] γοιρ "ιαη φιάλαν ὡς εἶ τις -- 
δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ Ο. 7. 4. ὕδατι 

γὰρ μένοντ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ασωπίῳ μελιγαρύων 

τέκτονες κώμων νεανίαι Ν. 8. 5. 

νεᾶνις] γομηρ ὠοπαη “μόχθου καθύπερ- 
θεὲ νεᾶνις ἦτορ ἔχοισα (-- Κυράνα) Ρ. 9. 

81. πολύξεναι νεάνιδες, ἀμφίπολοι Πει- 
θοῦς ἐν ἀφνειῷ Κορίνθῳ ἔτ. 122. 1. 

νεἄρός] (εὰ Ῥ. 10. 26, Ν. 8. 20.) 8. 
γομηρ, γοιμ[μἱ καὶ ζώων ἔτι νεαρὸν 

κατ᾽ αἶσαν υἱὸν ἴδῃ τυχόντα στεφάνων 
Πυθίων ῬΡ. 10. δῦ. καὶ νεαρὰν ἔδειξαν 

σοφῶν στόματ᾽ ἀπείροσιν ἀρετὰν ᾿Αχι- 
λέος (Ετ. ϑομβιηϊά : καὶ νε᾿ ἐνέδειξεν ςοἀά.) 

1. 8. 41. Ὁ. πουεὶ Ὅτο 5.3. νεαρὰ 
δ’ ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον 

ἅπας κίνδυνος Ν. 8. 20. 

νεῖκος] (-ος, -εος, -εἰ, -ος; -ἔων.) εοἰνέγε, απ- 

αξομέξηι νεῖκος δὲ κρεσσόνων ἀποθέσθ᾽ 

ἄπορον Ο. 10. 89. ἧ τιν᾽ ἄγλωσσον μέν, 

ἦτορ δ᾽ ἄλκιμον, λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ 

νείκει Ν, 8. 25. προμάχων ἂν ὅμιλον, 

ἔνθ’ ἄριστοι ἔσχον πολέμοιο νεῖκος ἐσχά- 
ταῖς ἐλπίσιν 1. 7. 86. πρόφασιν βληχροῦ 

γενέσθαι νείκεος τ. 246. οἱ. ᾿᾿μηδὲ Νηρέος 

θυγάτηρ νεικέων πέταλα δὶς ἐγγναλιζέτω 
ἄμμιν" 1. 8. 42. ἴῃ ἠουΐγα! 56ῆβο, οορεϑί, 

“θυμὸν γυναικὸς καὶ μεγάλαν δύνασιν 

θαύμασον, οἷον ἀταρβεῖ νεῖκος ἄγει κε- 
φαλᾷ᾽ Ρ. 9. 81. πιοῖ. βαρὺ δέ σφιν νεῖκος 

᾿Αχιλεὺς ἔμπεσε χαμαὶ καταβαὶς ἀφ᾽ 

ἁρμάτων « ἀεαὺν ἀπίαροπίσί Ν. 6. δ0. 



νείφρω] Ξ»ῃοὼ πιεῖ. 

Νεῖλος 

Νεῖλος] ἐῃς τήνοτ, (γί ποβὲ ροϊπὲ οἱ 5αιΐπν 

ἴο ἔμπα βου. ἀλλ᾽ ἐπέρα ποτὶ μὲν 

Φᾶσιν ϑερείαις, ἐν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλου 

πρὸς ἀκτάν (83.. Ζενοκράτης: [8 Ποβρὶ- 

ταν Κπον8 πὸ Ὀουπαὰβ ΟΥ 86880}5) 

1. ἢ, 43. μυρίαι δ᾽ ἔργων καλῶν τέτμανθ᾽ -- 

κέλευθοι καὶ πέραν Νείλοιο παγᾶν καὶ δι᾽ 

Ὑπερβορέους (τὰ δὲ ἑκατέρωθεν παρεί- 
ληφε πέρατα, τὴν σύμπασαν οἰκουμένην 

θέλων εἰπεῖν Σ.)} 1. 6. 38. Αἰγυπτίαν 
Μένδητα, πὰρ κρημνὸν θαλάσσας ἔσχατον 
Νείλου κέρας τ. 20]. 2. ἃ8 ρμοὰ, Νείλοιο 

πρὸς πῖον τέμενος Κρονίδα (τὴν Λιβύην 

φησίν. τὸν Νεῖλον ἀντὶ τοῦ Διός φησιν, 

ἐπειδὴ παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις τιμᾶται ὡς 

θεός. Σ: ἃ τεί. ἰο Ζεὺς Ἄμμων 2) Ρ. 4. 56. 

ἴεβ8ῖ., ῬΗοβίσαϊυβ Μαίογ, ἱπιὰρ. 1. δ. 2, 

δὰ ηυοδάδπι σᾶτπεπ ΡΒ πάαγὶ, υἱ ν]ᾷ,, 

βρβθοίδῃπβ, ἐν Αἰθιοπίᾳ δὲ, ὅθεν ἄρχεται (56. 
ὁ Νεῖλος), ταμίας αὐτῷ δαίμων ἐφέστηκεν, 
ὑφ᾽ οὗ πέμπεται ταῖς ὥραις σύμμετρος. ν. 

οὰ τ. 282, - Σ, Αταῖ. 88, τὸν παρὰ 

τῷ Πινδάρῳ ἑκατοντορόγνιον ἀνδριάντα 
(δαίμονα «οπὶ. ΝΝ1].), ἀφ᾽ οὗ τῆς κινησέως 

τῶν ποδῶν τὸν Νεῖλον πλημμυρεῖν. 

χρυσῷ μεσονύκτιον 

νείφοντα δεξαμένα τὸν φέρτατον θεῶν 

(δεῆτ.: νίφοντα οοἀά.: ἰδίως λέγει! τὸν 

Δία ὗσαι χρυσόν, ἡνίκ᾽ ἐμίγνυτο ᾿Αλκμήνῃ 
Σ.) 1. 7. δ. 

νεκρός] εογῤεέ ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα πυρᾶν 

νεκ' ρῶν τελεσθέντων Ταλαϊονίδας εἶπεν 
(νεκροῖς ςοπὶ. ἍΜῺ.: τελεσθεισᾶν εοηΐ. 

Ῥδυν.: ν. τελέω) Ο. 06. 18. παῖδ᾽ ἐκ 

νεκροῦ ἄρπασε (55. ᾿Απόλλων, 56εἰ ζίηρς τς 

οὗ Αϑιδρίοβ ἔσοτῃ τ ἀεαὰ Ἰζοτοη 8) 

Ῥ. 8. 48. ρτο δάϊ)., ἄνδρες θήν τινες ἀκκι- 

ζόμενοι νεκρὸν ἵπτπον στυγέοισι ἔτ. 208. 2. 
νέκτἄρ] εν ἀθανάτους ὅτι κλέψαις 

ἁλίκεσσι συμπόταις νέκταρ ἀμβροσίαν τε 

δῶκεν (8.. Τάνταλος) Ο. 1. 62. “νέκταρ ἐν 

χείλεσσι καὶ ἀμβροσίαν στάξοισι'" Ῥ. 9. 
68. πιεῖ. οἱ βοηψ, καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν, 

Μοισᾶν δόσιν, ἀεϑλοφόροις ἀνδράσιν πέμ- 

πων 0. 7. 7. μὴ νῦν νέκτα[ρ --- νας ἐμᾶς 

διψῶντ᾽ α Παρθ. 2. 76. ν. ἰε8ῖ. δὰ Ἵτ, 

194,4---6. 

νεκτἄρεος α. πεοίαν ὑεαγίηρ 

νέκυς] ἐοογῥδε 

Νεμέα 

εὔοδμον 

ἐπάγοισιν ἕαρ φυτὰ νεκτάρεα ἔτ. 76. 16. 
Ῥ. οἱ πεοίαγ, ἱ. ο. 85 βινοοξῖ 88 πορίδγ. 

τὸν μὲν --- κελήσατο νεκταρέαις σπονδαῖσιν 

ἄρξαι καρτεραίχμαν ᾿Αμφιτρνωνιάδαν 1. 6. 

87. γενναίων ἄωτος νεκταρέας αι ἔτ. 

θυ. 1. 

ἐπεὶ δ᾽ ἄλκιμον νέκυν ἐν 
τάφῳ πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν Πα. 6. 99. 

Νέμεια, Νέμεα)] (τά) Νένσα» ραμιες Πυθέας 
εὐρυσθενὴς νίκη Νεμείοις παγκρατίον στέ- 

φανον Ν. 8. ὅ. Νέμεά τ᾽ οὐκ ἀντιξοεῖ Ο. 18. 

84, 

Νεμέα] (-ἐα, -ἐας, -ἐᾳ, -ἐᾳ.) ἐπ τὰς Ατρο!ἱβ, 

βἰίε οὐ ἃ βϑαποίζυδῖν το ΖεὝιβ, ἰθ ᾿νῆοβθ 

Βοπουτ βᾶτηθ8 ᾿νε Πεϊά. “θηρός, ὃν 

πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ ἐν Νεμέᾳ" 
ΗδταΚΙ65 Βροακβ οὐ {πΠ6 Νοπιοδῃ ἴοι, 

Ὑ8ο56 ῖάἀε πα νυοᾶτϑ 1. 6. 48, κλεινᾷ τ᾽ ἐν 

᾿Ισϑμῷ τετράκις εὐτυχέων, Νεμέᾳ τ᾽ Ο. 7. 

8232. σὲ μὲν Νεμέᾳ πρόφατον --- θῆκεν (80. 

Ζεύς) Ο. 8. 16. καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς ἐρέω 
ταύταν χάριν Ο. 8. 67. Νεμέας --- κατὰ 

κόλπον (οἴ. Ν. 6. 44.) Ο. 9. 87, ᾿Ισθμοῖ τά 
τ᾽ ἐν Νεμέᾳ Ο. 18. 98. ἅρμα δ᾽ ὀτρύνει 

Χρομίον Νεμέα τ’ ἔργμασιν νικαφόροις 
ἐγκώμιον ζεῦξαι μέλος Ν. 1. 7. ἑπτὰ δ᾽ 

(8.. στεφάνοις ἔμιχθεν) ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ᾽ 

οἶκοι μάσσον᾽ ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι (ν. 

ἀγὼν) Ν. 2. 28. ἐν βαθνπεδίῳ Νεμέᾳ 

ἐπ Μριπεα' ς ἰοισ-ἰ γίηρ ῥίαία Ν. 8. 18. τίν 

γε μὲν --- Νεμέας ᾿Επιδαυρόθεν τ᾽ ἄπο “-- 

δέδορκεν φάος Ν. 8. 84. τό μοι θέμεν 
Κρονίδᾳ τε ΔΙ καὶ Νεμέᾳ Τιμασάρχον τε 
πάλᾳ ὕμνου προκώμιον εἴη Ν. 4. 9. 

Οὐλυμπίᾳ τε καὶ ᾿Ισθμοῖ Νεμέᾳ τε Ν. 4. 78. 

ἁ Νεμέα μὲν ἄραρεν μείς τ᾽ ἑπιχώριος (ν. 
μείς) Ν. ὅδ. 44. ἦλθέ τοι Νεμέας ἐξ ἐρατῶν 
ἀέθλων παῖς ἐναγώνιος Ν. 6. 12. πεντάκις 

᾿Ισθμοῖ στεφανωσάμενος, Νεμέᾳ δὲ τρεῖς 

Ν, 6. 20. ἀμφὶ Νεμέᾳ πολύφατον θρόον 
ὕμνων δόνει ἡσυχᾷ Ν. 7. 80. καὶ τὸν 
᾿Ισϑμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον (3ς. ἐκράτησε) 

Ν, 10. 26. ἐν ᾿Ισθμῷ, --- Νεμέᾳ δὲ 1. ὅ. 18.. 
ἐν Νεμέᾳ μὲν πρῶτον, ὦ Ζεῦ, τὶν ἄωτον 
δεξάμενοι στεφάνων 1. 6. 8. τρεῖς (86. 



Νεμεαῖος 

νίκας) ἀπ᾽ ᾿Ισθμοῦ τὰς δ᾽ ἀπ᾽ εὐφύλλου 
Νεμέας 1. 0. 61. ᾿Ισϑμιάδος τε νίκας 

ἄποινα καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων ὅτι κράτος 

ἐξεῦρε 1. 8. 4. οι Νεμέα κί ἔτ. 1. 8. εἴπερ 
τριῶν ᾿Ισθμίοἴ), Νεμζέγα(ι δ)ὲ δυ[οἷν (ες 

Σ β3υρρΡ. ἵ᾿οὐς1) τ. θα. Ἡ. 

Νεμεαῖος] Νεριεαν Νεμεαίον ἐν πο- 
λνυμνήτῳ Διὸς ἄλσει Ν. 2. 4. Δείνιος 

δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νε- 
μεαῖον ἄγαλμα (Ραυν: νέμειον οοαά.) 

Ν, 8. 10. 

Νεμεάς] {. δάϊ., Νομεαη. ἐν ἱερομηνίᾳ 
Νεμεάδι Ν. 8.2. 

Νέμεια] ν. Νέμεα. 

νεμεσάω) γεῤνγοαοῦὴ «. ἀδιί. μή μοι 

κραναὰ νεμεσάσαι Δᾶλος (ἀαοτ. ορί.}1. 1. 8. 

νέμεσις] 4. αῤῥον!οπηιεμ! εὔχομαι ἀμφὶ 
καλῶν μοίρᾳ νέμεσιν διχόβουλον μὴ 

θέμεν (8ς. σέ τα Δία: 4» α"μπδίβμοιι5 αρῥον!ὲ- 

οπριεμΐ 5 γεραγάς ἐδ εὶν ἱγιιε δες 5,65) Ο. 8. 

86. Ὁ. ῥῖὸ ρϑίϑβ., σηὲ τόλο ἀῤῥονίίσης, 
ας πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ οἰκέοισι 

φυγόντες ὑπέρδικον Νέμεσιν (55. οἱ Ὑπερ- 
βόρεοι) Ρ. 10. 44. 

νέμω] (νέμεις, -εἰ:. νέμων; νέμειν: ἱπιρί. 

νέμε: δογ. νεῖμ(ε) σοπΐ. : πχοᾶ, νέμομαι, -ξαϊ, 
τονται: -όμενος.) ἃ. α. δεῖ., τναϊολ 

(οὐεν), ἀξΡ ὦ Κρόνιε παῖ Ρέας, ἔδος 

᾿Ολύμπον νέμων Ο. 2. 12. τοῖς γὰρ (56. 

παισὶ Λήδας) ἐπέτραπεν --- θαητὸν ἀγῶνα 

νέμειν Ο. 83. 86. νέμει γὰρ ᾿Ατρέκεια πόλιν 

Λοκρῶν Ζεφυρίων Ο. 10. 18. Ζεῦ πά- 
τερ, --- τόνδε λαὸν ἀβλαβῆ νέμων Ο. 18. 

27. εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον κρνφαῖον 
ποαγάς ἴ. 1. 602. αΌ8. ὃς Συρακόσσαισι 

νέμει βασιλεύς Ῥ. 3. 70. β. πιεά,, 

εἰμ ναίς, ἐπΠιαδὶϊ “ἀγρούς τε πάντας, 

τοὺς ἀπούρας ἀμετέρων τοκέων νέμεαι"" 
Ῥ, 4. 160. πιεῖ. ἐξαίρετον Χαρίτων νέμομαι 

κᾶπον Ο. 9. 27. κραγέται δὲ κολοιοὶ 
ταπεινὰ νέμοντα! Ν. 8. 832. αὖ. ἀιυεί!, 

τίς ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενος αἰνὰν 

ὕβριν ἀπέφυγεν Ῥ. 11. δῦ. τῶν μὲν ὑπὸ 

στάθμᾳ νέμονται (5ς. οἱ Αἰγινῆται) 1. 9. 4. 
Ῥ. αἰνεοὶ, ῥίατε (85. ῥῬατὶβ οἱ (ἣς Ὀοᾶν) 

(᾿Αλκιμίδας) ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος 

ἐὸν πόδα νέμων Ν. 0. 16. (χεῖρα) τὰν 

847 νέομαι 

Νικόμαχος κατὰ καιρὸν νεῖμ᾽ ἁπάσαις 

ἁνίαις (Ηεοτπιαπη: νωμᾶᾷ πάσαις οοὐά. 

σοῖσα τροῖγ.: ὑὐἷὦοὲι εὐ ἰοἢ Ν, ραυὺς {μ]] γεΐη) 

Ι. 2. 22. ς. α-. λαπὰ οἵ, ἀϊεῥεηδε οἵ 
βοὰ5 ὃ (55. ᾿Απόλλων) καὶ βαρειᾶν 

νόσων ἀκέσματ᾽ ἄνδρεσσι καὶ γνναιξὶ 

νέμει Ῥ. δ. θ4. Ζεὺς τά τε καὶ τὰ νέμει, 

Ζεὺς ὁ πάντων κύριος (καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ 

τὰ φαῦλα Σ.}1. δ. δῶ. πιεῖ. ὁ Βάττον δ᾽ 

ἕπεται παλαιὸς ὄλβος ἔμπαν τὰ καὶ τὰ νέμων 

Ρ. ὅδ. 88. β. πιεά. ςρεηὰ, βα55 (Ἐπὶ6) 

ἄδακρυν νέμονται αἰῶνα Ο. 2. 66. ἁμέραν 

τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Διὶ νέμονται, 
τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι γαίας (5Ξς. Διόσκουροι) 

Ν. 10. δθ. ἃ. ἔταβρ. νεμὲ Λατοί Πα. 

Ὁ. ἀἁ. 4. Ἰχαν νέμειν Πα. 18. 21. νέϊμομαι 

παρα (ϑυρρ. Κοῦε]: Ἰεομαι ἰπ πατῇ. Ρδρ., 

ἴ. δ. ν. 1. νέομαι }) ἐτ. 216}. ὃ. Ἰάρετάν τε 
νέμεις ἐΐτ. 383 4. 28. ἀυδ. ν[ἐμ]εῖν (5. 

5πῈ11}) Πα. 6. 170. 

νεόγνιος, -ον] υἱῷ γοιλ {πὶ ᾿᾿πδς ἑπτὰ 
γὰρ δαίσαντο πυραὶ νεογνίονς φῶτας 

Ν. 9. 84. τάκομαι εὖτ᾽ ἂν ἴδω παίδων 

νεόγνιον ἐς ἦβαν τ. 1938. 12. 

νεόδμᾶτος] πειυ-διεῖ! τιςσξ. »ε-»" ας. δαῖ- 

τα πορσύνοντες ἀστοὶ καὶ νεόδματα στεφα- 
νώματα βωμῶν (οοηῖτα ΟΠτγβίρρυϑ ἃρ. 

Σ, ἐκ περιφράσεως τοὺς βωμοὺς αὐτούς) 

Ι. 4. 02. 

νεοθᾶλής) πεωΐν δἰοςδονιεά νεοθαλὴς δ᾽ 
αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ ρτ. 

Ν, 9. 48. 

νέοικος, -ον] πεῖν ἰομμαεὰ ὃν πατέρ᾽ !Α- 

κρων᾽ ἐκάρυξε καὶ τὰν νέοικον ἕδραν (80. 

Ψαῦμις, οἱ Καπιατίηα, τείουπάεά ἰῃ 
401 Β, Ο)) Ο. ὅ. 8. 

νεόκτιστος, -ον] πεῖν Τομ»ἀ δὰ φοίνισσα 

δὲ Θρηικίων ἀγέλα ταύρων ὑπᾶρχεν καὶ 
νεόκτιστον λίθων βωμοῖο θέναρ Ῥ. 4. 206. 

τὰν νεόκτιστον ἐς Αἴτναν ἰουπάεά 474 

Β, Ο. Ν. 9. 2. 

νεόκτονος͵ πειυῖν Ξἰαίν 
νεοκτόνῳ Ν. 8. 80. 

νέομαι] (νέομαι, νέοντ(αι); νεῖσθαι) εο᾽»Ε, 

ξο, ἰναυεὶ "'ἀντρόθε γὰρ νέομαι᾽" Ῥ. 4. 

102. ἔστι δ᾽ ἐοικὸς ὀρειᾶν γε Πελειάδων μὴ 
τηλόθεν ᾿ὡὠαρίωνα νεῖσθαι (85. τγουθὰ 

ἀμφ᾽ ᾿Αχιλεῖ 



νεομηνία 

νεόπολις] οἵ α γομηρ οἷέν 

ἴδς 502) Ν. 2. 12. οἴκαδε κλυτοκάρπων 

οὐ νέοντ᾽ ἄνευ στεφάνων Ν, 4. 77. ἀφνεὸς 

πενιχρός τε θανάτου παρὰ σᾶμα νέονται 
Ν. 1. 30. πιοῖ., οὐ {πὸ ραίῃ οἱ βοπρ, 

μακρά μοι νεῖσθαι κατ᾽ ἀμαξιτόν Ρ. 4. 847. 

ὦναξ, ἑκόντι δ᾽ εὔχομαι νόῳ κατά τιν’ 
ἁρμονίαν βλέπειν, ἀμφ᾽ ἕκαστον ὅσα 

νέομαι! αἱ εὐενν οἴδρ οἱ νὴγν ῥαίὴ Ῥ. 8. 69. 

νεομηνία] {εα5, οὐ 1λ6 πο »ἱοοπ, ἴυγγι δ᾽ 
ἕλκομαι ἧτορ νεομηνίᾳ θιγέμεν (οἴ. νοη ἁ. 
Μύμι, Μ. Ἡ., 1957, 12814.} Ν᾿ 4. 88. 

νεόπολίς εἶμι 

8 σδογὺ8 οἱ ΑὈΔογἔδηβ βρεδίβ Πα. 2. 28. 

Νεοπτόλεμος) (Νεο-, Ν. 7. 86.) Βοῃ οἵ 
ΑΟὮΙ]]ο5, οαρέίαυγοσ οἱ Ττου, Ἰαΐον κἰπρ οὗ 

Μοϊοββίᾳ, πω} 5αϊη δὲ Ὀε!ρ ιὶ. Νεοιττό- 

λεμος δ’ ἀπείρῳ διαπρυσίᾳ (5δς. κρατεῖ) 
Ν. 4. ὅ1. Πριάμου πόλιν Νεοπτόλεμος 

ἐπεὶ πράθεν (Νεοπόλεμος (τ51) Ν. 7. 85. 

τὸ δ᾽ ἐμὸν οὔ ποτε φάσει κέαρ ἀτρόπεισι 
Νεοπτόλεμον ἑλκύσαι ἔπεσι Ν. 7. 108. 

ἦλθον ἄγγελοι ὀπίσω Σκυρόθεν Νεοπτό- 

λεμον εὐρυβίαν ἄγοντες ὃς διέπερσεν ᾿Ιλίου 

348 Νέστωρ 

οἱ γομηρ πιέη νέοις ἐν ἀέθλοις -- 

τιμώμενος Ο. 2. 48. υἱὸν εἴπῃς ὅτι οἱ 

νέαν -- ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων 
πτεροῖσι χαίταν Ο. 14. 22. Ὁ. πε΄ 

[κᾶδός τε τιμάσαις νέον (Βοτρᾷ: ἐὸν οοὐά.) 

Ο. 7. δ.) νέᾳ δ᾽ εὐπραγίᾳ χαίρω τι Ρ. 7. 18. 
τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος, 

ὦ παῖ, νεώτατον καλῶν Ρ. 8. 88. ὁ δὲ 
καλόν τι νέον λαχὼν Ῥ, 8. 88. νέαισί θ᾽ 
ἑορταῖς ἰσχύος τ᾽ ἀνδρῶν ἁμίλλαις -- 
ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν Ν. 9. 11]. καὶ 
πτερόεντα νέον σύμπεμψον ὕμνον 1. δ. 68. 

ἢ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον 

ἐξ ἀρχᾶς γένος; Πα. 9. 20. ςοτῃρ., αἵνει δὲ 
παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνθεα δ' ὕμνων 

νεωτέρων Ο. 9. 49. π. 8. ῥγὸ δάν., "σιν, 

ἐπεὶ κτίσθη νέον (8.. “Ἰλιος) Ο. 8. 87. 

ς. σοΙΊΡ., πειῦέν, ἱ. α. οίναπρεν, πον αἰςτν- 

δίηρφ “ἄμμιν μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀνα- 
στάῃ κακόν᾽᾽ (ν. 1. ἀναστάσῃς) Ρ. 4. 188. 

ἐλαύνεις τε νεώτερον ἢ πάρος" Πα. 9. 6. 
ἃ. ἔταξε. ς νεώτεροί Πα. 184. ὅ. 

νέαι( Δ. 3. 8. 
“πόλιν Πα. 6. 102. 

νέος] (-ος, -ον, -οἱ, -ων, -οισ(!), -οι; -α, -ᾳ, 

ταν, «αἷς, -αισι(ν) ; “ὧν δος.: φςοταρ. 

νεοσίγᾶλος)] τἠϊπίπρ πε (οἴ. [Καυτλδπῃ, 
Ηοαι. νγίεγ, 2145) μοι νεοσίγαλον 

εὑρόντι τρόπον Ο. 8. 4. 

νεότᾶς] (-ας. -ατος, -ατι.) α. γοιὴ, γομέλι- νεωτέρων; -ον ποπῖ., δςο.: βυρεῖ!. νεώτα- 

τον δςς.) α. γομηρ, γοιλ}μὶ α. οἔ 

Ῥϑορὶς. φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδρά- 

σιν πολιαὶ Ο. 4. 35. νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν 

ἀνδρῶν Ο. 18. 28. κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν 

νέος Ῥ. 4. 281. νέαισίν τε παρθένοισι 
μέλημα Ῥ' 10. 69. τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις 

ἔχθιστον ἀμπλάκιον Ρ. 11. 26. ὁ δ᾽ ἄρα 
γέροντα ξένον Στροφίον ἐξίκετο, νέα 
κεφαλά (Ησγηε: νέα(ι) κεφαλᾶ(:) ςοἀά.: 

Οτςοβι65) Ρ. 11. 88. ἐν παισὶ νέοισι παῖς 

Ν, 8. 12. ἔνθα βουλαὶ γερόντων καὶ νέων 
ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν αἰχμαί ἔτ. 199. Ῥτο 

8.08., νοι τηδη, ἐν ἀοιδᾷ νέων Ρ. δ. 108. 

ὀπὶ νέων ἐπιχώριον χάρμα κελαδέων Ν. 8. 

606. Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε λύτρον εὔδοξον, 
ὦ νέοι, καμάτων --- ἀνεγειρέτω κῶμον 

Ι. 8. 1. 1ὴ ἰῆτε νῦν, μέτρα παιηόνων [ῆτε, 

νέοι Πα. 6. 133, νέων δὲ μέριμναι σὺν 

πόνοις εἰλισσόμεναι δόξαν εὑρίσκοντι ἔτ. 

227. 1. Ββ. οἱ {πηρ5, οἵ α γομηρ να, 

νεοτόκος} οἱ τεξδιὲ εὐ! ἀδὴν!} 

Νεστόρειος) δεϊοησίπρ ἰο Νοδίον 

ἰπε55 πατρὶ ---- κοντι νεότατος τὸ 

πάλιν ἤδη Ο. 10. 87. νεότατι μὲν ἀρήγει 
θράσος δεινῶν πολέμων ῬΡ. ὃ. 68. ἐκ 

πόνων δ᾽ οἷ σὺν νεότατι γένωνται σύν τε 
δίκᾳ, τελέθει πρὸς γῆρας αἰὼν ἡμέρα 
Ν. 9. 44. Πηλέος ἀντιθέον μόχθοις νεότας 

ἐπέλαμψεν μυρίοις (Βεγρὶκε: νεώτατ᾽, νεω- 

τάτοις ςοἀά.) τ. 172, 2. Β. γοιμῇ, 

γοιμιρ πότ ἐπεί νιν ᾿Αλκαθόον τ’ ἀγὼν 

σὺν τύχᾳ ἐν ᾿Επιδαύρῳ τε νεότας δέκετο 
πρίν 1. 8. 67. 

Ἰἄπεπλος 
ἐκ λεχέων νεοτόκων[ (85. ᾿Αλκμήνα, ἔτοτη 
πὸ Ὀδὰ Βογα 8860 ἢδὰ π8ῖ ρίνοῃ! Ὀϊγίῃ 

1ο Ἡσγακῖςβ ἀπὸ [ΡΠ 168) Πα. 20. 14. 

Νεστό- 

ρεῖον γὰρ ἵππος ἄρμ᾽ ἐπέδα (ὈγΖ.: νεστό- 

ρεον ςοαά.) Ρ. 6. 89. 

Νέστωρ] Νίηρς οἵ Ῥγίοβ, ἔδίμπεσ οἱ Απεὶ- 
Ἰοςσποϑ. Νέστορα καὶ Λύκιον Σαρπη- 



νευρά 349 νίκα 

δόν᾽, ἀνθρώπων φάτις, ἐξ ἐπέων κελα- 
δεννῶν --- γινώσκομεν Ρ. 8. 112, 

νευρά] ὀοωείγίηρ σφετέρας δ᾽ οὐ φεί- 
σατο χερσὶν βαρνφθόγγοιο νευρᾶς Ἧρα- 

κλέης 1. 06. 84. 

νεύω] "οά εοηφεηί ς. ᾶςο. ἃ ἱπέ., ἐκέ- 

λευσεν --- Λάχεσιν --- μὴ παρφάμεν ἀλλὰ 

Κρόνον σὺν παιδὶ νεῦσαι --- μιν --- ἐᾷ 

κεφαλᾷ ἐξοπίσω γέρας ἔσσεσθαι Ο. 7. 67. 
ς. {ϊπᾶὶ οἱἷ., λίσσομαι νεῦσον, Κρονίων, 

νηλής, νηλεής] {1655 τὸν δὲ ταύρῳ 
χαλκέῳ καυτῆρα νηλέα νόον --- Φάλαριν 

Ῥ. 1. 96. νηλὴς γννά ΚΙγίαἰπιποβίτα 

Ῥ. 11. 22. νηλεεῖ νόῳ δ᾽ τ, 1776. 

νήπϊἴος] 1οοἱἱ τὴ τὰ μὲν ὧν οὐ δύνανται 
νήπιοι κόσμῳ φέρειν Ρ. 8. 82. “᾿ὦ τάλας 
ἐφάμερε, νήπια βάζεις (Καυδβίετ: νήπιε 

ςοἀά.) ἔτ. 1δ7. 

(νήποινος)}] ν. νάποινος. 
Νηρεύς] οΪὰ πιδη οἱ ἔπ 868 (Ρ. 9. 94), 8 

ἥμερον ὄφρα κατ᾽ οἶκον --- ἀλαλατὸς 
ἔχῃ Ρ. 1. 71. ἰῃ ἐπιεβί8, τοὶ δ᾽ ἐπὶ γλεφά- 

ροις νεῦσαν ἀθανάτοισιν (ν. ἐπινεύω) 

Ι. 8. 46. ἔγταρ. Κρ)ονίων νεῦσεν ἀνάγκᾳ[ 

Δ. 4. 11. 
νεφέλα] (-ας, -, -αν) οἷά ξανθὰν 
ἀγαγὼν νεφέλαν πολὺν σε χρυσόν (ϑ80. 
Ζεύς) Ο. 7. 49. οὐρανίων ὑδάτων, ὀμβρίων 

παίδων νεφέλας Ο. 1]. 8. ἐπεὶ νεφέλᾳ 
παρελέξατο ψεῦδος γλυκὺ μεθέπων ἄιδρις 
ἀνήρ (53.. ᾿Ιξίων) Ῥ. 3. 806. χειμέριος 

ὄμβρος, ἐπακτὸς ἐλθὼν ἐριβρόμον νεφέλας 
στρατὸς ἀμείλιχος Ῥ. 6. 11. τηρῖ., οἵ 

5'εςρ, κελαινῶπιν δ᾽ ἐπί οἱ νεφέλαν 
ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων ἀδὺ κλάιθρον, 

κατέχενας Ρ. 1. 7. οὗ οάτηαρε, παῦροι δὲ 
βουλεῦσαι φόνου παρποδίου νεφέλαν τρέ- 
ψαι ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν στίχας 

χερσὶ καὶ ψυχᾷ δυνατοί Ν. 9. 88. ὅστις ἐν 

ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας 

πάτρας ἀμύνεται (ἐν τῇ τοῦ “!Αρεος 

νεφέλῃ Σ.} 1. 1. 27. ἔγαρ. Ἰνεφελα Πα. 13ς. 2. 

νέφος] (νέφος ποτλ., δος.; νεφέων, -εσσι.) 

(Ξἰονηι) εἰομα ἐκ νεφέων δέ οἱ ἀντάυσε 

βροντᾶς αἴσιον φθέγμα Ρ. 4. 197. νέφεσσι 
δ᾽ ἐν χρυσέοις ᾿Ολύμποιο καὶ κορυφαῖσιν 
ἵζων --- Ζεύς Πα. 6. 92. πιοξ., ς. ζεη., οὗ 

οδἑνίοη, ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας 
ἀτέκμαρτα νέφος Ο. 7. 46. οὐ περ Ν, 

ἕσπετο δ᾽ αἰενάου πλούτου νέφος ἔτ. 
119. 4. οἵ ρεορὶο, μάντιν Οἰκλείδαν, 
πολέμοιο νέφος (ςἔ. ΝΜ]. οὐ Ἑυτ,, Ηδετ. 

2140) Ν. 10. 9, οἴ. νιφάς. 

νέω] «ωὐνη πιεῖ. πελάγει δ’ ἐν πολυχρύ- 
σοῖο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ 

πρὸς ἀκτάν (ἃ ἀεΞκοτρΡΕοΠ οὐ τὰς οἰεςῖβ 

οἱ ννἱπ6) ἔς, 124. 7. 

8εᾷ ροά, ἑαΐϊδοῦ οὐ Τβοῦϑ, Ῥβαπχδιμοία, 

δηὰ [ἴῃς Νοτγοὶαϑ, λέγοντι δ᾽ ἐν καὶ 

θαλάσσᾳ μετὰ κόραισι Νηρῆος ἁλίαις 
βίοτον ἄφθιτον ᾿Ινοῖ τετάχθαι Ο. 2. 29. 

Νηρῆος εὐβούλου Θέτιν παῖδα Ῥ. 8. 92. 

ἀγλαόκολπον Νηρέος θύγατρα (Θέτιν) 
Ν. 8. δ7. Νηρέος θυγάτηρ (Βοεςκᾷ: 
Νηρέως ςοἀὰ.: ΤῊ ΘΕ5)1. 8. 42. Νηρεὺς δ’ 

ὁ γέρων ἕπεταίι: (5ς. ἰπ ἃ ῥτοσεββϑίοῃ ἴῃ 
Βοπουτζ οὗ Αἰακοβ) Πα. 1δ. 4. 

Νηρηίδες, Νηρεῖδες) ἴῃς ἀδυρμίετθ οἱ Ν6- 

τουβ8, ΠΕ ἴῃ πυτδεσς, ἱποϊυάίηρ ΤΠο 8 

δηῃᾷ Ῥβαπικαϊμεῖα. ᾿Ινὼ δὲ Λευκοθέα 

ποντιᾶν ὁμοθάλαμε Νηρηίδων (Ὀγε.: 
-εἰδων ςοαἀά., οἱ. Ο. 2. 29) Ρ. 11. 2. 

ἔγαμεν (βο. Πηλεὺς) ὑψιθρόνων μίαν 

Νηρείδων Ν. 4. 66. ἐκ δὲ Κρόνον καὶ 

Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ 
ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων Αἰακίδας ἐγέραι- 

ρεν (Ττίο].: -εἰδων οοἀά.: Αἰδῖκοβ πιαττίεὰ 

Ῥϑαπλδαϊῃεία, πιοῖπετ οὗ Ῥποκοθ; Ῥεΐίευϑ 

ταλύγοὰ ΤὨρθῖβ, πιοΐδοσ οὐ ΑΟὮ]]ς5) Ν, 

δ. 7. ποντίαν χρυσαλακάτων τινὰ Νη- 

ρείδων πράξειν ἄκοιτιν Τπεοιϊΐ5 Ν. ὅ. 86. 

νῦν αὖτε ᾿Ισϑμοῦ δεσπότᾳ Νηρείδεσσί τε 
πεντήκοντα παίδων ὁπλοτάτου Φυλακίδα 

νικῶντος 1. 6. 6. 

νίκα] (-ας, -αν; «αι, -ἄν, -αἱς, -ας.) υἱοίογγν 
ἐπ διδ]ςῖς ονςπηῖβ. νίκαν τριακοστὰν 

ἑλών Ο. 8. 66. ἐπωνυμίαν χάριν νίκας 
ἀγερώχον κελαδησόμεθα βροντάν (ν. ἔπω- 

νύμιος) Ο. 10. 79. εὔδοξον ἅρματι νίκαν 
Κρισαίαις ἑνὶ πτυχαῖς ἀπαγγελεῖ Ῥ. 6. 

11. ἄγοντι δέ με πέντε μὲν ᾿Ισθμοῖ νῖκαι Ῥ. 

Ἴ. 14. οὐδὲ κλειτομάχοιο νίκαν ᾿Ισθμοῖ θρα- 
σύγνιον Ῥ. 8. 81. Ἥρας τ᾽ ἀγῶν᾽ ἐπι- 
χώριον νίκαις τρισσαῖς, ὦ ᾿Αριστόμε- 
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νες, δάμασσας ἔργῳ Ρ. 8. 80. πολλὰ δὲ 
πρόσθεν πτερὰ δέξατο νικᾶν (ν. 1. νίκας) 

Ρ, 9. 126. τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκό- 

μιξαν Ν. 2. 19. τιμαλφεῖν λόγοις νίκαν 

Ν. 9. δῦ. ᾿Αρισταγόραν ἀγλααὶ νῖκαι 

πάτραν τ᾽ εὐώνυμον ἐστεφάνωσαν πάλᾳ 
καὶ μεγαυχεῖ παγκρατίῳ Ν. 11. 20. οὐκ 
ἄγνωτ᾽ ἀείδω ᾿Ισϑμίαν ἵπποισι νίκαν 

Ι, ἃ. 18. δδ᾽ ἀνὴρ διπλόαν νίκᾶν ἀνεφάνα- 
τὸ παίδων (τε) τρίταν πρόσθεν απὰ α ἐλίνά 
ΡΙΟῊΡ δ0γ7951. 4. 71. ἄραντο γὰρ νίκας ἀπὸ 

παγκρατίου Ι. 68. 60. φέρει γὰρ ᾿Ισθμοῖ 

νίκαν παγκρατίον ἱ. 6. ἐπ ἰδ ρῥαπλναίίοπ 
Ι. ἢ. 32. κῶμον, ᾿Ισϑμιάδος τε νίκας ἄποινα 

1. 8. 4. ἵππων τ᾿ ὠκυπόδων πολνγνώτοις 
ἐπὶ νίκαις Παρθ. 2. 4δ. ῥτορετβ., Νίκας ἐν 

ἀγκώνεσσι πίτνων ποικίλων ἕψανσας 
ὕμνων Ν. ὅ. 42. χρυσέας ἐν γούνασιν 

πίτνοντα Νίκας 1. 2. 260, ςἔ. Ρ. 9. 125 

ΒΌΡτα. 

Νιυκάσιππος] ἃ ἐτ᾽οπὰ οὗ Ρπᾶάασ. ταῦτα, 
Νικάσιτππ᾽, ἀπόνειμον, ὅταν ξεῖνον ἐμὸν 

ἠθαῖον ἔλθῃς (τὸν εἰς Ζενοκράτην ὕμνον 
εἰς ᾿Ακράγαντα διὰ Νικασίππου πέμπει 

πρὸς Θρασύβουλον Σ.}1. 2. 41. 
νϊκᾶφορία] υἱοίονγν ἴῃ ΔΕΒ) οὩς οοπιρεετίοπ. 

ἔστασεν ἑορτὰν σὺν ᾿Ολυμπιάδι πρώτᾳ 
νικαφορίαισί τε Ο. 10. 69. χάρμα δ᾽ οὐκ 

ἀλλότριον νικαφορία πατέρος Ῥ. 1. δ9. 
ὅδ’ ἀνὴρ καταβολὰν ἱερῶν ἀγώνων νικα- 
φορίας δέδεκται πρῶτον Ν. 2. 4. νεοθαλὴς 

δ᾽ αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ 

Ν. 9. 49. νικαφορίαις γὰρ ὅσαις {Ἰπποτρό- 

φον ἄστυ τὸ Προίτοιο θάλησεντ Ν. 10. 41. 
νικ]αφορίαν (414 ῬοΒ58:5) Ῥ. ΟΧΥ. 841, 48. 

ἄπ. Ἰφοριᾶν Πα. 17. 26. 

νϊκᾶφόρος, -ον] υἱείογίοιες τετραορίας 
ἕνεκα νικαφόρου Ο. 2. ὃ. νικαφόρον ἀγλαί- 
αν ὥπασαν Ο. 18. 14. νικαφόροις ἐν ἀέθλοις 
Ρ. 8. 26. ἔργμασιν νικαφόροις ἐγκώμιον 

ζεῦξαι μέλος Ν. 1. 7. βοὰ δὲ νικαφόρῳ σὺν 
᾿Αριστοκλείδᾳ πρέπει Ν. 8. 67. γευόμενοι 
στεφάνων νικαφόρων 1. 1. 22. Ρτὸ 5038., 
υἱοίον νικαφόροις ὁμιλεῖν Ο. 1. 118. 

νϊκάω, νίκημι) (νικᾷ; νικῶν, -ὥντος, -ὥντι, 
-ὥντί(α), -ὦντεσσιν; νικᾶν: ἐτηρέ. νίκη δ: 

8δοτ. ἐνίκασε, -αν; νικάσαις, -αντί(α); 

800 νϊκάω, νίκημι 

νικᾶσαι: Ρᾶ55. νικώμενοι: ΡΖ. νενίκανται.) 
δὲ υἱοίογίοιες ἃ. 805. ὁ νικῶν δὲ 
λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον ἔχει μελιτόεσσαν 
εὐδίαν Ο. 1. 97. τὶν δὲ κῦδος ἁβρὸν νικάσας 

ἀνέθηκε ((οττιδαλ ἀοί, ΝΝῚ., 4213) Ο. δ. 8. 

ἀεθλοφόροις ἀνδράσιν --- ᾽᾿Ολυμπίᾳ Πυθοῖ 
τε νικώντεσσιν Ο. 7. 10. μιν --- Αἰγίνᾳ τε 
νικῶνθ᾽ ἑξάκις Ο, 7. 86. νικῶν ἐπεστεφά- 
νῶσε βωμόν Ο. 9. 112. πύκτας δ᾽ ἐν 
᾽Ολυμπιάδι νικῶν Ο. 10. 16. ἔνθα νικάσαις 

ἀνέφανε Κυράναν Ῥ. 9. 738. ἐν ἀφνεαῖς 
ἀρούραισι Πυλάδα νικῶν ξένου Λάκωνος 
᾽Ορέστα Ρ. 11. 16. ὀφείλει δ᾽ ἔτι --- ἐν 
Πυθίοισι --- νικᾶν Τιμονόου παῖδ’ Ν. 2. 9. 

πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίῳ φθέγξαι 

ἑλεῖν ᾿Επιδαύρῳ διπλόαν νικῶντ᾽ ἀρετάν 
Ν. δ. 88. βοτάνα τέ νίν ποθ᾽ ἀ λέοντος 

νικάσαντ᾽ ἤρεφε (νικῶντ᾽ ΗεττηδΔΏ:, τηεῖτζ. 

8δτ.) Ν. 6. 48. νικῶντί γε χάριν --- οὗ 

τραχύς εἶμι καταθέμεν Ν΄. 7. 76. Οὐλία παῖς 
ἔνθα νικάσαις δὶς ἔσχεν Θεαῖος εὐφόρων 

λάϑαν πόνων Ν. 10. 24. (χαλκὸν) Κλεί- 

τωρ --- καὶ Λνκαῖον πὰρ Διὸς θῆκε δρόμῳ, 
σὺν ποδῶν χειρῶν τε νικᾶσαι σθένει 

(νικῶντι σοηΐ. ὅ5πῸ}1, εἴ. Σ.) Ν. 10. 48. 
(φάμα) ἅ τε κἀν γουνοῖς ᾿Αθανᾶν ἅρμα 

καρύξαισα νικᾶν 1. 4. 26. ὄντιν’ ἀθρόοι 
στέφανοι χερσὶ νικάσαντ᾽ ἀνέδησαν ἔθειραν 
ἢ ταχυτᾶτι ποδῶν 1. ὅ. 9. νῦν αὖτε 
᾿Ισθμοῦ δεσπότᾳ --- Φυλακίδα νικῶντος 

1. 6. 7. ἐνίκασαν οἵ ἔτ, 12, πιεῖ,, ἐν ἔργμα- 

σιν δὲ νικᾷ τύχα οὐ σθένος ἐτ. 88. Ρ. ες. 

8ςο. α. δὲ υἱοίονίοιις ἐπ χαλκέοισι 

δ᾽ ἐν ἕντεσι νικῶν δρόμον Ο. 4. 32. πεντ- 

αέθλῳ ἅμα σταδίον νικῶν δρόμον Ο. 18. 
80. πλεῖστα νικάσαντά σε καὶ τελεταῖς 

ὡρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον Ρ. 9. 3. β. 
δὲ υἱοίογίοιι5 ΟὐῪΕΥ͂ αὐτόν τέ νιν 
Ἑλλάδα νικάσαντα τέχνᾳ Ρ. 12. 6. ἐπεὶ 
περικτίονας ἐνίκασε δήποτε καὶ κεῖνος 

ἄνδρας ἀφύκτᾳ χερὶ κλονέων 1. 8. θδ. 

Ῥᾶ85., νικώμενοι γὰρ ἄνδρες ἀγρνξίᾳ 
δέδενται τ. 229. γ- υἱη ὅτι Λάμ- 

πῶνος υἱὸς Πυθέας εὐρυσθενὴς νίκη Νε- 

μείοις παγκρατίου στέφανον (Ησγης: 

νικῆ οοὐά.; ἃ νεσῦο δοοϊῖίοο νίκημι, οἵ. 
ὙΤΒδοοσ. 6. 46, 7. 40: οοπῖταᾳ Βεοῖρκ, 
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Ῥτοθαῃία ϑοῖγ., “σορεῖξ ροοΐα ὑγδθοοπὶβ 

νούδῦ: ἐΐδηιθ δὲ ὑγϑββ. ἐεπρ. οἵ ἀοσ. 

οοπίγ. τεθύηεῖ, αυὰ 8148 ἡ υδϊτυτ᾽") 

Ν. ὅδ. ὕ. . τιοξ., Ρδ88., 6. βεῃ., (ν. 

Κ. Ο., 1. 392, Αππ. 8.)}, δὲ ουεγοοηιδ ὃγ, 

γιεἰὰ [ο δε ῥγέδϑωγε οἱ τὰν νεοκτίσταν 

ἐς Αἴτναν, ἔνθ᾽ ἀναπεπταμέναι ξείνων 

νενίκανται θύραι, ὄλβιον ἐς Χρομίον δῶμ᾽ 
Ν. 9. 2. 

Νικεύς) ὥτθε νἱοῖοσ ἐπ Ὀοχίηρ δὲ τῆς 
ΟἸγαπιρίς βάπιε8. μᾶκος δὲ Νικεὺς ἔδικε 

πέτρῳ χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάντων 
Ο. 10. 72. 

Νικοκλέης] οουβὶπ οἱ ΚἸεαπάσοϑ οἱ Αἰρξίπα, 
1Ιϑ: πλίϑῃ νἱοῖοτ ἰῃ Ὀοχίηρ. ἔσσνταί τε 

Μοισαῖον ἅρμα Νικοκλέος μνᾶμα πυγμά- 

χον κελαδῆσαι Ι. 8. 61. 
Νικόμᾶχος) οδατίοϊθεσρ οἱ Χαοποκγαῖςβ. 

(χεῖρα) τὰν Νικόμαχος κατὰ καιρὸν νεῖμ᾽ 

ἁπάσαις ἁνίαις 1. 2. 22. 

νῖν] (ν. μιν: 5. τῷ ν. 1. μιν.) ἃ. -- αὐτόν. 

νιν καθαροῦ λέβητος ἔξελε Κλωθώ Ῥεῖορβ5 

Ο. 1. 20. ἄφθιτον θέν νιν (ςοπὶ. Βοτεῖς, 

Μοιπιπβοη: θέσαν αὐτόν οοἀά.) Ο. 1. 64. 

λάχναι νιν μέλαν γένειον ἔρεφον Ῥεῖορ8 
Ο. 1. 08. ἐς γαῖαν πορεύεν θυμὸς ὥρμα 

᾿Ιστρίαν νιν ΗοΣδκ]68 Ο. 8. 26. τῶν νιν 
γλνκὺς ἵμερος ἔσχεν Ηδετακ!εβ "Ο, 8. 38. 

ὃ τ’ ἐν "Ἄργει χαλκὸς ἔγνω νιν ὨίαροταβΒ 
40. 7. 88. ἀλλά νιν ὕβρις --- ὦρσεν 

Ἱχίου Ῥ. 2. 28. “οὐδ᾽ ἀπίθησέ νιν (ἵν 

ςοπὶ. Ἡετσπδπῃ, οί. Ν. 1. 66: “Ῥατγπιὶ 168 

ΒΟ Π!ΟπΒ..... ἢ] οἢ οϑὲ ὑπὸ... .: ς᾽ 681 ἃ’ 

δάτηεξίτο αὺς νὶν ἃ Ρὰ δνοῖτ 16 νδίδυσ 

ἀ᾽' υἡ ἀδε14."" Τ᾽ε8 Ραοοβ, 23, οὗ. Θορῇ. 

ἦγ, 471, Ἡοβίοὰα, ἔγ. 11) Ρ. 4. 86. πῦρ δέ 

νιν οὐκ ἐόλει ]8οη Ῥ. 4. 288. ὁ γὰρ καιρὸς 
πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει. εὖ νιν 
ἔγνωκεν (βο. Δαμόφιλος) Ῥ. 4. 281. σὺ τοί 
νιν --- μετανίσεαι (-- πλοῦτον) Ρ. ὅ. 0. 

εὔχομαί νιν ᾿Ολυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας 
Ζουβ Ῥ. δ. 124. σύ τοι σχεθών νιν ἐπὶ 
δεξιὰ χειρὸς (νῦν ν. 1., νυν Βογρῖίκ: “νιν 
τὴν νίκην τεςῖϊα 856 η ΘοὮτ,, Ῥσοθαπίς 

11.) Ρ. 6. 19. "᾿θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον" 

Ατβίαιοβ Ρ. 9. 68. ἃ νιν εὔφρων δέξεται 

ΤοἸεϑι ταῖς Ῥ. 9. 78. ᾿Ιόλαον οὐκ ἀτιμά- 

νἵν 

σαντά νιν (-- καιρόν) Ρ. 9. 80. ὑδάτων -- 

τά νιν θρέψαντο καὶ ᾿Ιφικλέα ἩογΑΚ]65 

Ρ. 9. 88. ἐκ δὲ τελευτάσει νιν ἤτοι σάμερον 
δαίμων (-- ὄλβον) Ρ. 19. 29. καί τινα --- 

φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ (ἴος. δυ5ρΡ.: μόρῳ 

ςοηὶ. ΒοςςκᾺ: μόρον οοἀά.: φᾷ ἑ δᾳώσειν 
ἍΜ.) Ν. 1. 66. νιν εὐθυπομπὸς αἰὼν ταῖς 

μεγάλαις δέδωκε κοσμὸν ᾿Αθάναις Τίπιο- 

ἀςηηοβ Ν. 2. 7. Καδμεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες 
ἄνθεσι μείγνυον ΤΙ πιαβᾶγομοβ Ν. 4. 2]. 

ὕμνησαν --- Πηλέα θ᾽, ὡς τέ νιν ἁβρὰ 

Κρηθεὶς ᾿᾿ππολύτα δόλῳ πεδᾶσαι ἤθελα 
Ν, δ. 80. πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίῳ 

φθέγξαι ἑλεῖν ᾿Επιδαύρῳ διπλόαν νικῶντ᾽ 
ἀρετάν ΤἼεπιίϑοθΒ Ν. δ. δ2. βοτάνα τέ 
νίν ποθ’ ἀἁ λέοντος νικάσαντ᾽ ἤρεφε 

Κτεοπῆάδβ Ν. 6. 42, ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ 
μάχας ἔλασεν ἀντιτυχόντ᾽ ἀνὴρ μαχαίρᾳ 
Νοορίοϊοτπιοβ Ν. 7. 42. πολλά νιν πολλοὶ 

λιτάνευον ἰδεῖν ΑἰδκοβΒ Ν. 8. 8. ἀλλ᾽ οὔ 

νιν φλάσαν Ῥοϊγάουκεα Ν. 10. θ8. 
περᾶσαί νιν (ςοπὶ. Ὠίπδοη: περάσαι σὺν 
ςοὐἀά.: ΛΑιδίδροζαϑ) Ν. 11. 10. νιν ---- ἐν 

κρυοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳ ᾿Αϑοροάοτοβ 
Ι. 1. 80. ἀδυπνόῳ τέ νιν ἀσπάζοντο 
φωνᾷ ΝΙΚοΙΊΔΟΠΟΒ Ι. 3. 26. σὺν ᾿Ορσέᾳ δέ 
νιν κωμάξομαι Με) 5805 1. 4. 78. “καί 

νιν --- κέκλευ ἐπώνυμον εὐρυβίαν Αἴαντα" 

Ι. 6. ὅ8. φαίης κέ νιν Τιπροι 1. 6. 12. 

ἐπεί νιν ᾿Αλκαθόου τ᾽ ἀγὼν ---- ἐν ᾿Επι- 
δαύρῳ τε νεότας δέκτο Ἰοαπάτο 1. 8. 67. 

Ἴλιον πᾶσάν νιν ἐπὶ π[έδον) κατερεῖψαι 

Πα. 84. 22. καὶ γὰρ ὁ πόντιος ᾿Ορστ[ιτ]ρί- 
αινά νιν περίαλλα βροτῶν τίεν ὙξοΓΟΒ 

Πα. 9. 47. Ἰα φνγόντα νιν καὶ μέλαν 

ἕρκος ἄλμας Δ. 1. 16. Ἰσσέ νιν ὑπάτοισιν 

βουλεύμασι ῬεῖεουΒ Δ. 4. 86. ταρβεῖ 
προσιόντα νιν ἔτ. 110. ςοπιθίποὰ «ἢ 
αὐτόν, ετηρΠαῖς, κατὰ γαῖ᾽ αὐτόν τέ νιν καὶ 

φαιδίμας ἵππους ἕμαρψεν Ατπρῃΐατουβ Ο. 

6. 14. δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ Πυθῶνος 

-- αὐτόν τέ νιν. ΜΙ49 Ρ. 12. 6. Ῥ. Ξ 

αὐτήν. Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ νιν Αἴπεπα 

Ο. 7. 88. κάἀρυξ ἀνέειπέ νιν Αἰΐπα Ῥ. 1. 82. 
ἔσσεσθαι στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτὰν 
(Αἰΐπα: ϑυρνη. σγης, οἵη. οοἀὰ.) Ρ. 1. 87. 

ἐδαμάσσατό νιν Κοτοπίβ Ῥ. 8. 83δ. "“᾿ἦ 



Νιόβα 

μάν νιν ὥτρυνον --- φυλάξαι" (-- βώλακα) 
“Ρ. 4. 40. "εἰ γὰρ οἴκοι νιν βάλε" “Ρ. 4. 48. 
“πεύθομαι γάρ νιν Πελίαν ---- ἀποσυλᾶσαι᾽ 

(ΞΞ-. τιμάν) Ῥ. 4. 109. τόθι νιν --- θῆκε 

δέσποιναν χθονὸς (νυν ν. 1.: Ογταη6) Ρ. 9. 

θ. κίχε νιν λέοντί ποτ᾽ --- παλαίοισαν 
Ογτοῆς Ῥ. 9. 26. “τίς νιν ἀνθρώπων 

τέκεν ;᾿ Ογτοης Ρ. 9. 88. “ἔνθα νιν ἀρχέπο- 
λιν θήσεις’ ὄγτεπς Ρ, 9. 64. ἐν Πυθῶνί 

νιν --- εὐθαλεῖ συνέμειξε τύχᾳ ὄγτοπς 
Ρ. 9. 71. πότερόν νιν ἄρ’ ᾿Ιφιγένει᾽ -- 
ἔκνισεν; ΚΙγιαϊπιπεβίτα Ρ. 11. 22. χρή νιν 

εὑρόντεσσιν ἀγάνορα κόμπον μὴ φθονε- 

ραῖσι φέρειν γνώμαις (-: ἀρετάν) "1. 1. 43. 
σὺν θεῶν δέ νιν αἷσᾳ --- στρατὸς ἐκτίσσατο 
Αἰρίπα 1. 9. 1. ἐπέβα νιν Ῥε1ο5 (τ. 38 ἀ. δ. 
Ἰνιν Βαβυλῶνος ἀμείψομαι Ιζεο5 Πα. 4. 18. 

ς. Ξ- αὐτό. τὺ δὲ σάφα νιν ἔχεις (τὸ 

πλουτεῖν) Ῥ. 2. 67. δέρμα λαμπρὸν 

ἕννεπεν ἔνθα νιν ἐκτάνυσαν Ῥ. 4. 242. 
ἀλλά νιν εὑροῖσ᾽ ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν 
(Ξ-Ξ μέλος) Ῥ. 12. 22. ἁ. αὐτούς. 

ἄριστος εὐφροσύνα πόνων κεκριμένων 
ἰατρός. αἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν θύγατρες 

ἀοιδαὶ θέλξαν νιν ἁπτόμεναι (τὸ νίν 

᾿Αρίσταρχος ἐπὶ τῆς εὐφροσύνης ἀκούει, --- 

ἄμεινον δέ, φησὶν ὁ Δίδυμος, ἐπὶ τῶν πόνων 

ἀκούειν τὴν νίν Σ.) Ν. 4. 3. ὅστις δὴ 

τρόπος ἐξεκύλισέ νιν (ΑΡΟΙ]. Ὥγϑὶς., ἀ6 

Ῥτοη., Ρ. 84,7 Θοδη., ἔτι καὶ ἡ νίν τάσσεται 
ἐπὶ πλήθους) ἔτ. 7. [ςΘ. -- αὐτῷ, ν. Ῥ. 

4. 80, Ν. 1. 060.) ἢ ἔσασᾷ. Ἰύοντές νιν εκ 

Πα. 13. Ὁ. 20. Ἰκαί νιν ορει[ Πα. 22. 2. 7τε 

νιν ποθ (Π5: μιν Π.) 5Θρ. 84. 7. Ἰαιων οὐδὲ 

μίιν (ϑΡ». Εοδ 1) “(γ᾿ 611. ς. 8. 

(Νιόβα)} ἰεϑ8ι., [ΡΙυ1.}, περὶ μουσικῆς ὶ 16, 

118606: Πίνδαρος ἐν παιᾶσιν ἐπὶ τοῖς 

Νιόβης γάμοις φησὶ Λύδιον ἁρμονίαν 
πρῶτον διδαχθῆναι 5ς.Ὡτ. ἔτ. θῴΆ, αυοᾶ δὰ 
Πα. 13 ρετποτε σεπβυΐϊξ 9η6]}. Αοἰΐαπ., 

Νν. Η. 12. 86, εἴκοσι (Ξς. Νιόβης παῖδάς 

φησι) Πίνδαρος ὅϑ6Βτ. ἐγ. 64, ᾳφυοὰ δα 

Πα. 18 τονοςανῖτ 5πηεῈ}}. 

νίσομαι] ἐονιδ καί νυν ἐς ταύταν ἑορτὰν 

ἴλαος ἀντιθέοισιν νίσεται (3... Ἡρακλέης) 

Ο. 8. 34. Αἰγᾶθεν ποτὶ κλειτὰν θαμὰ 
νίσεται ᾿Ισθμὸν Δωρίαν (5... Ποσειδάν) 

80 νομίζω 

Ν. ὅ. 837. πιοῖ., θεόμοροι νίσοντ᾽ ἐπ᾽ 

ἀνθρώπους ἀοιδαί Ο. 8. 10. 

Νῖσος] ἃ Ἰοροπάατν Κίης οὐ Μορασα. Νι- 

σον τ᾽ ἐν λόφῳ Ρ. 9. 91. Νίσον τ᾽ ἐν 
εὐαγκεῖ λόφῳ Ν. δ. 46. 

νϊφάς] (ἡ) “ποῖ «ίογνη βρέχε θεῶν βασι- 
λεὺς ὁ μέγας χρυσέαις νιφάδεσσι πόλιν 

Ο. 7. 84. βρέχετο πολλᾷ νιφάδι (5Ξς. πάγος 
Κρόνου) Ο. 10. δ]. πιοῖ., τραχεῖα νιφὰς 
πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν 
μάκαιραν ἑστίαν (οἴ. νέφος) 1. 4. 11. 

νϊφετός] Ξ-ποτυΐα!  ῴἣ νιφετοῦ σθένος ὑπέρ- 
φατον Πα. 9. 11. 

νϊφόεις] “»΄οἷὺν νιφόεσσ᾽ Αἴτνα 1. 20. 
Ἰνιφόεντα. σεΐῖ γΐ[τ. 334. 8. 

νοέω] «4. οὗεένυε, πδεὰ ἕπεται δ' ἐν 
ἑκάστῳ μέτρον᾽ νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος 

Ο. 18. 48. καὶ τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστὶ 

σοφώτατον ἀνθρώπῳ νοῆσαι Ν. ὅ. 18. 

Β. δὲ τ»ἰπαἀεά, ἑηεπά ς. ἰηί. “πάντων 

δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθϑαι ἴσον Ν. 10. 86. 

ο. δος. οορῃ. ὁ δ᾽ ἐχθρὰ νοήσαις ἤδη 

φθόνος οἴχεται ιυἱἢ λοοίϊς ἑηεπί Πα. ὃ. δ4. 

νόημα] »"ἱ"ά, ερίγ! ἔἜἔγεντο καὶ πρότερον 

᾿Αντίλοχος βιατὰς νόημα τοῦτο φέρων 

Ῥ, ὁ. 29. πρίν τις εὐθυμίᾳ σκιαζέτω νόημ᾽ 

ἄκοτον ἐπὶ μέτρα Πα. 1. 8. πτάμεναι 

νοήματι πρὸς ᾿Αφροδίταν (8ς. γνναῖκες) 

τ. 122, δ. Ὁ]. τέκεν ἑπτὰ σοφώτατα 

νοήματ᾽ ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν παραδεξα- 
μένους παῖδας Ο. 7. 72. 

νόθος] δαςίανὰ ᾿Αλκμήνας κασίγνητον 
νόθον ΓΙΚγηγηΐοβ, νἢῸ 'ν88 800 οἱ ΕἸεῖ- 

ἔγγοη ὈΚ δπῖ8 σοῃουρίηο δ ἀοα Ο. 7. 27. 

νομᾶδες)] «. Δἀ]., πονιαδΐϊς νομάδεσσι 
γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται στρατῶν ἔτ. 

1050. 1. Ὁ. δυῦ5., ἃ ΓΠίρνδα ἰτίδς, 

Ἰἰνὶπρ ποᾶτ [ταϑᾶ. παρθένον κεδνὰν 
χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἄγεν ἱππευτᾶν Νομάδων 
δι’ ὅμιλον Ρ. 9. 128. 

νομεύω] ηπ Ι0 ργαζε 
ΒΟῚΓ. τῷ (τ. θὰ ἀ. Θης}. 

νομίζω) 4. ργαεί!5ε ἱπποτροφίας τε 
νομίζων ἐν Πανελλάνων νόμῳ (5ς. Ζενο- 

κράτης) 1. 2. 88. Ρ. εὐογϑλὶρ Θεία, 

σέο ἕκατι καὶ μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν 
ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων Ι. ὅ. 2. 

νόμευε δ᾽ ἔτ. 1ῦ 



νόμϊἵμος 

νόμϊμος] οτἰδίονιαγν ἄλλα δ᾽ ἄλλοισιν 
νόμιμα, σφετέραν δ᾽ αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν 
ἕκαστος ἔτ. 216. 2. 

Νόμιος)] ιμ6 Ηενάθν, ερὶτῃ. οὐ ΑΡοϊῖο- 
Ασμϑβίδίοβ. “"Αγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς 

δ᾽ 'Αρισταῖον καλεῖν (εἰ. Ηε5., ἔτ. 129 

ἘΣ. -- ϑεινίυβ ἱπ Νίγς., Οεογῃ. 1. 14, 

“Απδίδουτῃ ἱπνοσδὲ, ἰᾷ εἴ, ΛΡΟΙ  πῖ5 εἴ 

Ογτγεῦε8 ἢ]απι, απο Ἡδβίοαιβ ἀἰοὶξ 

ΑΡΟΙἸποπὶ ραβίογα!επι᾽") Ῥ. 9. θῦ. 

νόμος] (-ος, -ῳ, -ον; -ῶν, -οἱς.) 
1. 4. εμδίον, ἰγαά 0. ἔστι δὲ καί τι 

θανόντεσσιν μέρος κἀν νόμον ἑρδόμενον 

Ο. 8. 78. πόλιν -- Ὑλλίδος στάθμας 

“έρων ἐν νόμοις ἕκτισσε Ῥ. 1. 62. οὔτ᾽ ἐν 

ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ᾽ ἐν θεῶν νόμοις 

(δος. Κέντανρον) Ρ. 2. 48. ᾿Ασκλαπιόν" τὸν 
φαρμάκων δίδαξε μαλακόχειρα νόμον (ν. 1. 

νομόν) Ν. 8. δδ. (ἕνεπεν αὐτόν) γάμον 

δαίσαντα πὰρ Δὶ Κρονίδᾳ σεμνὸν αἰνήσειν 

νόμον (νόμον, νομόν Σ: δόμον, γάμον 

οοὐὰ.)}) Ν, 1. 72. τρὶς μὲν ἐν πόντοιο 

πύλαισι λαχών, τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέ- 

δοις ᾿Αδραστείῳ νόμῳ Ν. 10. 88, ἱπτποτρο- 
φίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων νόμῳ 1. 2. 

88. Ὁ. οϊδἰεαὶ ἐγααίἸοΉ,, γορέηια ἐν 

πάντα δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προ- 
φέρει, παρὰ τυραννίδι, χὠπόταν ὁ λάβρος 

στρατός, χῶταν πόλιν οἵ σοφοὶ τηρέωντι 

Ῥ. 2. 86. ἀδελφεοῖσί τ’ ἐπαινήσομεν 

ἐσλοῖς, ὅτι ὑψοῦ φέροντι νόμον Θεσσαλῶν 
αὔξοντες Ῥ. 10. 70. ς. ἐμηπό, πιεϊοαν 

ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι κεῖνον ἱππίῳ νόμῳ 
Αἰοληίδι μολπᾷ χρή (ν. [ὈΡ]υϊ.}, περὶ 

μουσικῆς, ὃ 7) Ο. 1. 101. ἀλλά νιν εὑροῖσ᾽ 

(᾿Αθάνα) ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, ὠνύμασεν 

κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον, εὐκλεᾶ λαοσσόων 

μναστῆρ᾽ ἀγώνων Ρ. 12. 28. φόρμιγγ᾽ 
᾿Απόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκ- 
τρῳῷ διώκων ἁἀγεῖτο παντοίων νόμων 
Ν. δ. 86. νόμων ἀκούοντες θεόδματον 

κέλαδον ἔτ. 8δεο. 

2. ὕτὸ ρεῖϑβ., Ομϑίοηι Νόμος ὁ πάντων 

βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων (νεηΏ8 

αἷς Μουβοβοὴ ἐὔτ βεγθοιε οσπ]ᾶσοη, ννὶτὰ 

δ ἀἷ6 Οοινα!ξέδξ ρεγοο είτε" ὙΝΙΙ., 

4θ2: οοπέτα, Ττει, ΒᾺ. Μ,., 1968, 19811.: 

Βιαοίοσ, ῬιπάδλιἊ ΣΙ 05 

νόος 

ν. Οείναϊά, Ἡ. 5. Ὁ. Ρ,, 1966, 1094.) 

ἔς. 169. 1. 

νομός] «4. δεγδαρα δενδρέων δὲ νομὸν 
Διώνυσος πολυγαθὴς αὐξάνοι, ἁγνὸν 

φέγγος ὀπώρας ἐν. 168. Ό. ῥαξίμνοε ἰαπά 
ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν Ἐποάεβ Ο. 7. 88. 

“ἔα δὲ νομὸν Περιδάιον᾽" ἱπ Οτεῖς Πα. 4. 

δ1. 
νόος] (νόος, -ῳ, -ον, νόον.) ἃ. ῥιγβοςε, 

τοί; πὰ (οὗ τὰδα, ροὰ8) χάρις νόον 
ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν Ο. 1. 19. 

ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι μαθεῖν Πατρόκλον 

βιατὰν νόον Ο. 9. 78. μάλα δέ οἱ θερμαίνει 
φιλότατι νόον Ο. 10. 87. ἐθελήσαις ταῦτα 
νδῳ τιθέμεν Ῥ. 1. 40. τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ 
καντῆρα νηλέα νόον --- Φάλαριν Ρ. 1. 96. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα νόον ἰαίνει φθονερῶν 
Ρ. ὃ. 89. Χίρωνα --- νόον ἔχοντ᾽ ἀνδρῶν 

φίλον Ῥ. 8. ὅ. πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν 
βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός Ῥ. 10. 68. 
“ὦ τέκνον, ποντίου θηρὸς πετραίον χρωτὶ 
μάλιστα νόον προσφέρων᾽᾽ ἐγ, 48. 3. δίχα 
μοι νόος ἀτρέκειαν εἰ τεῖν ἐτ.218.4. 680. ἀδῖ. ς. 

δ(]., ὑσοὸ δάν., ἀλαθεῖ νόῳ 2.92. ἑκόντι τοί- 
νυν πρέπει νδῷ τὸν εὐεργέταν ὑπαντιάσαι 
Ῥ. 8. 44. τίν τ’, ᾿Ελέλιχθον, -- μάλα 

ἁδόντι νόῳ, Ποσειδάν, προσέχεται Ῥ. ὃ. 
51. εὐμενεῖ νόῳ Ρ. 8, 18. ἑκόντι δ᾽ εὔχομαι 

νόῳ Ρ. 8. 67. μυριᾶν δ᾽ ἀρετᾶν ἀτελεῖ 

νόῳ γεύεται Ν. 8, 42. γείτον᾽" --- νδῳ 

φιλήσαντ᾽ ἀτενέι Ν΄. 7. 88. εὐμενεῖ δέξασθε 

νόῳ Πα. δ. 46. νηλεεῖ νόῳ δ᾽ ἐγ. 1776. 
». ὧἱέδ; υἱεάοις κοινᾶνι παρ᾽ εὐθντάτῳ 

γνώμαν πιθών, πάντα ἰσάντι νόῳ (βο. 

᾿Απόλλων) Ῥ. 8. 29. εἰ δὲ νόῳ τις ἔχει 
θνατῶν ἀλαϑείας ὁδόν Ρ. 8. 108. κρέσσονα 

μὲν ἁλικίας νόον φέρβεται γλῶσσάν τε 
Ῥ. δ. 110. Διός τοι νόος μέγας κυβερνᾷ 
δαίμον᾽ ἀνδρῶν φίλων Ῥ. δ. 122. νόῳ δὲ 
πλοῦτον ἄγει (8ς. ᾿Αρκεσίλας) Ῥ. 60. 47. 
ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπτταν ἢ μέγαν νόον 
ἧτοι φύσιν ἀθανάτοις Ν. ὁ. δ. ὁ πονήσαις 
δὲ νόῳ καὶ προμάθειαν φέρει 1. 1. 40. 

αἰνέω καὶ Πυθέαν -“--- χερσὶ δεξιόν, νόῳ 

ἀντίπαλον [ἵ. ὅ. 61. ς. ἔταρῃ. Ἰέσφαλ᾽ 

ὅλῳ νόῳ (ὁλοῷ οοπί. νᾶπ Οτομέῃρθῃ) 

ἐγ. 18. 6. μ]έμηλεν πατρὸς νόῳ Δ. 4. 86. 

[ 



νόσος 

νόσος, νοῦσος] (ἡ : νόσοι, -ων, -ους; νούσῳ, 

τον, -ῶν.) ἐϊηδες, αἰ οί ον ὀξείας δὲ 

νόσους ἀπαλάλκοι (8ς. Ζεύς) Ο. 8. 86. 

᾿Ασκλαπιόν, ἧροα παντοδαπᾶν ἀλκτῆρα 
νούσων Ῥ. 8. 7. πολυπήμονας ἀνθρώποι- 
σιν ἰᾶσθαι νόσους Ῥ. 8. 46. ἰατῆρα --- 

θερμᾶν νόσων Ῥ. 8. θ0. βαρειᾶν νόσων 
ἀκέσματ᾽ Ῥ. ὅ. 68, νόσοι δ᾽ οὔτε γῆρας 

οὐλόμενον κέκραται ἱερᾷ γενεᾷ Ῥ. 10. 41. 
᾿Ιάλεμον ὠμοβόλῳ νούσῳ πεδαθέντα σθέ- 
νος Θρ. 8. 10. πιοξ., ἀλλ᾽ εὔχεται οὐλομέ- 

ναν νοῦσον διαντλήσαις ποτὲ οἶκον 
Ἰδεῖν (980. Δαμόφιλος, ψῇο ϑυΐέοτα [86 

τλιϑοτίθβ οἵ 6χὶ]Ὲ) Ῥ. 4. 293. 

νοστέω] γνείτεγη; δοπιεισαγὰς παρ᾽ εὐδέν- 
δρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνου κάλλιον ἂν 

δηριώντων ἐνόστησ᾽ ἀντιπάλων Ν. 11. 26. 
νόστος] (-ος, “οὐ, οἷο, -ῳῷ, -ον.) λον!δ- 

ἐοηπηρ (ν. ν. ἃ. ΜΌΒΙ, ΜΗ͂, 1968, 229.) 

ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεϑήκατο γυίοις 

νόστον ἔχθιστον Ο. 8. 69. ἐοικότα γὰρ καὶ 
τελευτᾷ φερτέρου νόστον τυχεῖν Ῥ. 1. 86. 
“ἀλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις γλνκεροῦ 
κώλνεν μεῖναν Ῥ. 4. 82. ἐκάλει --- φιλίαν 
νόστοιο μοῖραν ῬΡ. 4. 196. τοῖς (96. τς 

1Ιο86:9) οὔτε νόστος ὁμῶς ἔπαλπνος ἐν 

Πυθιάδι κρίθη Ῥ. 8. 88. τόν, ὦ πολῖται, 
κωμάξατε Τιμοδήμῳ σὺν εὐκλέι νόστῳ 

Ν. ἃ. 24. ὁπᾷ πόμπιμον κατέβαινε νόστου 
τέλος Ν. 8. 26. γλυκὺν νόστον ἐρεισάμενοι 
λευκανθέα σώμασι πίαναν καπνόν (ἀπ- 

ἔθεντο Σ., ἴος. 803ρ.) Ν. 9. 38. γεφύρωσέτ᾽ 
᾿Ατρείδαισι νόστον (3.. ᾿Αχιλλεύς.) 1. 8. 

δ1. 
νοσφίζω)] ἀεῤνίυς ο. δος. ἀπρὶ., δύο μὲν 

Κρονίου πὰρ τεμένει, παῖ, σέ τ᾽ ἐνόσφισε 

καὶ Πολυτιμίδαν κλᾶρος προπετὴς ἄνθε᾽ 
"Ολυμπιάδος Ν. 8. 82. 

νότἴος] υἱδ ξοιμλονῖν ωἱηά, ἀανηρ νό- 

τιον θέρος ὕδατι ζακότῳ ῥέον Πα. 9. 17. 
Νότος] τοιἢ οἱὰ σὺν Νότου δ᾽ αὔραις 

Ρ. 4. 303. 
νοῦσος] ν. νόσος. 

νύμφα] 4. δνίάε, (»ιανγὶθα} φοαπ. ᾿Δελί- 
οἵό τε νύμφαν, Ρόδον Ο. 7. 14. “νῦν δ᾽ 

εὐρυλείμων πότνιά σοι Λιβύα δέξεται 
εὐκλέα νύμφαν᾽" σγτεης Ρ. 9. ὅθ. εὐθὺς δ᾽ 

864 νῦν 

ἀπανάνατο νύμφαν Ηἱρροϊγία Ν. δ. 33. 

Ιὴ ἰὲ βασίλειαν ᾿᾽Ολυμπίων νύμφαν ἀριστό- 
ποσιν Ἠροτᾳ Πα. 21. 4, 12, 30, 28. Ρ. Ρ]. 

ΝΠ ΡΆ5, τιναΐοσ ροάθ5563. θερμὰ Νυμ- 

φᾶν λουτρὰ βαστάζεις ἐϊιε τάττῃ ϑρτίηρδ οὗ 
Ηΐπιοσα Ο. 12. 19. ς. ταβ. Ἰνύμφαν συν 

Πα. 18. ἃ. 18. 
νυμφεύω) αἀγγαηρε α ν»ιαγγίαρδ [ογ νύμ- 

φευσε δ᾽ αὖτις ἀγλαόκολπον Νηρέος 
θύγατρα (580. Χείρων, το ἀτταηρο 186 
πλαστίαρε Ὀοίνοοπ Ῥεΐουβ δπὰ Ὑπδὲ8) 

Ν. 8. 80. 
νύμφιος, -εἴος] οἵ »παγνίαρε, δνέάδαὶ οὐκ 

ἔμειν᾽ ἐλθεῖν τράπεζαν νυμφίαν οὐδὲ 
παμφώνων ἰαχὰν ὑμεναίων (Μοβοῖ.: νυμ- 

φιδίαν οοἀά.) Ῥ. 8. 106. ὡς ἦρα νυμφείας 
ἐπείρα κεῖνος ἐν λέκτροις ᾿Ακάστου εὐνᾶς 

Ν, ὅ. 80. 

νυμφίος] ὀνίδεργοοιη οὕτω δ᾽ ἐδίδουν Λίβυς 
ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον ἄνδρα Ρ. 9. 118. 

νῦν] που, τεξεστὶπρ ἕο ῥσεβοηξ, ἱπιτηθϊδἕ 
Ῥαϑί, οσ. ἱπιπιβαϊαίς ἔπξιγο. 

1. δάν. οὗ της. ἃ. νῦν πέφανται οὐκ 
ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας Ν. θ. 18. 

“ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν περιπλανᾶται 
θηρός (ϑίερδαπυβ: μίμνοι οοἂά.) 1, 8. 47. 

ςοτηθίπηθα τὴ δέ ἀπὰ καί, εἰ δ᾽ ἀριστεύει 

μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστα- 

τος, νῦν δὲ --- Θήρων --- ἅπτεται -“-- 
Ἥρακλέος σταλᾶν (νῦν γε ν. 1.) Ο. 8. 48. 
νῦν δὲ πὰρ Αἰγιόχῳ κάλλιστον ὄλβον 
ἀμφέπων ναίει 1. 4. 68. “νῦν δ᾽ εὐρυλείμων 
πότνιά σοι Λιβύα δέξεται εὐκλέα νύμφαν 

“οοὐ Ῥ, 9. 66. ἦ μάλα δὴ μετὰ καὶ νῦν 
αὐοναγὰς ας ἠοῖ Ῥ. 4. θά. μάκαρ δὲ καὶ 
νῦν, ὅτι Ρ. δ. 80. ἦτοι μεταίξαις σὲ καὶ νῦν 

Ν. ὅ. 483. [νῦν οοἀά., νυν οοττ. Ἐτ. Θοβτηϊᾷ. 

Ν. 6. 8.1] καὶ νῦν ἐν Ἄρει μαρτυρήσαι κεν 

πόλις Αἴαντος 1. ὅ. 48. τὸ καὶ νῦν φέρει 
λόγον 1. 8. 61. Ὁ. α. ἱπιρν., δχοΐδῃι., 

Βίτηπι., ΘΠΡΠϑιϑη υὐβθηςν. ἔπεχε 

νῦν σκοπῷ τόξον, ἄγε θυμέ Ο. 2. 89. 
ὄτρυνον νῦν ἑταίρους Ο. θ. 87. ἀλλὰ νῦν --- 

ἐπίνειμαι Ο. 9. δ. μὴ νῦν λαλάγει τὰ 
τοιαῦτ’ Ο. 9. 40. ἴσθι νῦν Ο. 11. 11. 

ἐπακοοῖτε νῦν (Βετρὶκ : ἐπάκοοι νῦν ςοά.) 

Ο. 14. 16. μελαντειχέα νῦν δόμον Φερσε- 



νῦν 

φόνας ἔλθ᾽, ᾿Αχοῖ Ο. 14. 80. γνῶθι νῦν τὰν 
Οἰδιπόδα σοφίαν Ῥ,. 4. 268. ἔλα νῦν μοι 

πεδόθεν Ι. δ. 88. κλῦτε νῦν Πα. 6. δ8. ἰὴ 
[ῆτε νῦν μέτρα παιηόνων ἰῆτε, νέοι Πα. 6. 

121. Δαμαίνας παῖ, ἐ)να[᾿σἱμ]ῷ νῦν μοι 

ποδὶ στείχων ἁγέο Παρθ. 23. 66. μὴ νῦν 
νεκταίρ Παρθ. 2. 76. θνατῶν. νῦν 

ψᾶφον ἑλισσομέναν ὁπᾷ κῦμα κατακλύσ- 

σειῖ ῥέον (ἰδ οτυχ πιᾶγ σοῃοςαὶ δὴ ἱπιρν.) 

Ο. 10. 9. Ἰὴ, ἰὴ, νῦν ὁ παντελὴς ᾿Ενιαντὸς 
Ὥρα!ί τ’ --- ἐπῆλθον Πα. 1. ὅ. ς. 
ΟΡΡοβοὰ ἴο βοῆς οἴμοσ {ἰπ)ς, ΟΥ ΠΥΡο- 

{πη 8] 5ἰτυδίοη. νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ 

Ο. 7. 26. “ὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ νῦν 
ἀρείονος ἐνέχεται ὄρνιχος ἀγγελίᾳ᾽᾽ Ῥ. 8. 

49. εἴ ποτ᾽ ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ πάτερ, θυμῷ θέλων 
ἀρᾶν ἄκουσας, νῦν σε, νῦν εὐχαῖς ὑπὸ 
θεσπεσίαις λίσσομαι" (ὈΪ58) 1. 6. 44. ςοτὰ- 

Ὀϊηοσὰ νὰ νατίουβ Ῥαγέϊο]οβ, νῦν δ᾽ ἐν 

αἱμακουρίαις ἀγλααῖσι μέμικται Ο. 1. 90. 

τεά κεν --- ἀκλεὴς τιμὰ κατεφυλλορόησεν 

ποδῶν ---.- νῦν δ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ στεφανωσά- 
μενος Ο. 12. 17. νῦν δ’ ἔλπομαι μέν, ἐν 

θεῷ γε μὰν τέλος Ο. 13. 104. οἱ μὲν πά- 

λαι --- νῦν δ᾽ 1. 2. 9. τόν ποτε Κιλίκιον 

θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον: νῦν γε μὰν 
Ῥ.1. 17. ἢ κεν ἀμνάσειεν, οἷαις ἐν πολέμοισι 

μάχαις “---- νῦν γε μὰν Ρ. 1. δ0. τότε 
γὰρ ---- νῦν γε μὲν ἀλλοδαπᾶν κριτὸν 

εὑρήσει γυναικῶν ἐν λέχεσιν γένος Ῥ. 4. 80. 

ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν. ἀλλὰ νῦν μοι 

Γαιάοχος εὐδίαν ὅπασσεν ἐκ χειμῶνος 

1. 7. 87. ἀλλ᾽ ἀμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ ---. νῦν δ᾽ 

αὖ μετὰ χειμέριον --- ζόφον 1. 4. 18, οἵ. 
Πα. 2. 80. ἱπέγα. ἐν Νεμέᾳ μὲν πρῶτον --- 

νῦν αὖτε ᾿Ισϑθμοῦ δεσπότᾳ 1. 6. δ. ἐν 
κρνοέσσᾳ --- συντυχίᾳ. νῦν δ᾽ αὖτις 
ἀρχαίας ἐπέβασε Πότμος συγγενὴς εὐαμε- 
ρίας 1. 1. 39. οὐρανῷ προσπαλαίει νῦν γε 
πατρῴας ἀπὸ γᾶς ---- ἐν δὲ χρόνῳ 
[ον δε ῥνεφομὶ 1 ἐς ἐγμε..., δι... Ῥ, 4. 

290. νῦν μὲν αὐτῷ Ο. 8. θ8. 
2. ο. ἀτῖ., ὑσζὸ 8υῦ3., τῶν νῦν δὲ καὶ 

Θρασύβουλος πατρῴαν μάλιστα πρὸς 
στάθμαν ἔβα (ὉγΖ.: τῶν δὲ νῦν οοἀὰ.) 

Ῥ, Ὁ. 48. τίμαϑεν γὰρ τὰ πάλαι τὰ νῦν τ’ 

Παρθ. 2. 42. ξένον μή τιν᾽ --- κυριώτερον 

888 , 
νύξ 

τῶν γε νῦν Ο. 1. 106. παίδων δὲ παῖδες 
ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό πὲρ νῦν καὶ ἄρειον 

ὄπιθεν Ν΄. 7. 101. Ῥγο δᾶάν., τὸ νῦν τε --- 
καὶ τὸ λοιπὸν Ῥ. δ. 117. 

3. ἴταξᾷ. ν)ῦν δ’ αὖ γλυκυμάχανον( 
(ΒΡ. νοῦ Ασηὶπι) Πα. 2. 80. νῦν Πα. 

18. ἃ. 12 )ει καὶ νῦν τέρας δι Πα. 18. ο. 9. 

νῦν δεδί Θρ. 2. ὃ. 
νῦν] εποϊεῖς ἀπᾶ ὑποπυρμαξίς ίογπι οὐ νῦν. 

α. ς. ἰπρν. σπεῖρέ νυν ἀγλαίαν τινὰ 
νάσῳ Ν. 1. 18. μή νυν --- μήτ᾽ ἀρετάν 

ποτε σιγάτω πατρῴαν (Τεῖς!.: νῦν 
ςοἀά.)} 1. 2. 48. Ὁ. καί νυν καί νυν 

ἐς ταύταν ἑορτὰν ἵλαος --- νίσεται (ὈγΣ.: 
νῦν ςοἀά.) Ο. 8. 84. καί νυν ὑπ᾽ ἀμφοτέ- 
ρων σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν (ὈγΖ.: νῦν 
ςοἀά.) Ο. 7. 18. ἀρχαῖς δὲ προτέραις 
ἑπόμενοι καί νὺν --- κελαδησόμεθα 

(Βοεοκῃ: νῦν οοἀά.) Ο. 10. 78. ἰατῆρά τοί 
κέν μιν πίθον καί νυν ἐσλοῖσι παρασχεῖν 

ἀνδράσι (Ετ. ΘοΒπιϊά : νῦν οοἀά.) Ῥ. 8. 66. 

“τῶν δ᾽ ἐλάθοντο φρένες καί νυν ἐν τᾷδ᾽ 
ἄφθιτον νάσῳ κέχυται Λιβύας εὐρυχόρον 

σπέρμα’ (Ταῖς). : νῦν ςοἀά.) Ρ. 4. 42. καί 

νυν ἐν Πυθῶνι (Ττὶς].: νῦν οοἀά.) Ῥ.9. 71. 

ἔνϑα καί νυν ἐπίνομον ἡρωίδων στρατὸν 
ὁμαγερέα καλεῖ συνίμεν (Ετ. Θομπιά : νῦν 

ςοἀά.) Ῥ. 11. 7. τεκμαίρει καί νυν ᾿Αλκι- 
μίδας τὸ συγγενὲς ἰδεῖν (Ετ. ϑοδηιϊά: δὲ 

καὶ νῦν ςοὐά.: καὶ νῦν Ῥαυν.) Ν. 6. 8. 

ς- ο. ἃτι., ρῥτὸ δᾶν. (φωνὰν) ἄλλοτ᾽ 

ἄλλᾳ ταρασσέμεν ἣ πατρὶ Πυθονίκῳ τό γέ 
νυν ἢ Θρασυδάῳ (Ετ. Βομπιί ἃ: νῦν ςοἀά.) 
Ρ, 11. 44. 

νὐξ] (ἡ: νυκτός, -(, -α; -ες, -εσσιν, -ας.) 
πίξλι ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ ἅτε 

διαπρέπει νυκτί Ο. 1. 2. ἐκάλεσσε Ποσει- 
δᾶν᾽ εὐρυβίαν --- νυκτὸς ὑπαίθριος Ο. 6. 
61. ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ Ο. 6. 101. κοιτάξατο 
νύκτ᾽ Ο. 18. 16. “νυκτὶ κοινάσαντες 

ὁδόν Ῥ. 4. 116. ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ 1. 4. 86. 
βληχροὶ δνοφερᾶς νυκτὸς ποταμοὶ {τ. 180. 
ὦ. νἹ)υκτὶ βίας ὁδὸν (δρρ. Τιοῦο]: οἱ. 
Ῥ. 4. 116) ἐν. 169. 19. ορρ. ἴο ἀδν, ἴσαις δὲ 

νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ᾽ ἁμέραις Ο. 2. 61. 
ἀθρόαις πέντε --- νύκτεσσιν ἕν θ᾽ ἁμέραις 

Ῥ,. 4. 180. ἐκάλει νύκτας τε καὶ πόντου 
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΄ 
Νύσα 

κελεύθους ἄματα τ᾽ εὔφρονα Ρ. 4. 196. 

θεῷ δὲ δυνατὸν μελαίνας ἐκ νυκτὸς ἀμίαν- 

τὸν ὄρσαι φάος ἔτ. 108}. 2. τοῖσι λάμπει 
μὲν μένος ἀελίου τὰν ἐνθάδε νύκτα κάτω 

'. 6. ΨὮΣ6 ἐξ ἰ8 πἰχθξ μοῦ οἡ δασιῃ Θρ. 

Ἵ. ἃ. »ἱ., πέρλε λοις, σπέρμ᾽ --᾿ ὄλβον 

δέξατο μοιρίδιον ἅμαρ ἣ νύκτες (ν. [εὐ- 
τᾶρη, Ηοπι. νόσιοσ, 100) Ῥ. 4. 260. 

καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ 

. Μώνυμνος] "αη!εῖεες 

νύκτας ἄμμε πότμος ἄντιν᾽ ἔγραψε δραμεῖν ᾿ 
ποτὶ στάθμαν (ν. ΝΝΊ!., 8983) Ν. 6. 6. ἔγαγ. ᾿ 
7τα νυκτὸς ὕπί ἔτ. 316. οο]. 2. 21. 

(Νύσα)] ν. τ. 8δα. 

νωδῦὔνία] νοἰΐοί ἰνοην ῥα τέκτονα νω- 
δυνίας ἥμερον γνιαρκέος ᾿Ασκλατιόν (νω- 

δυνιᾶν --- γυιαρκέων οοαὶ. Ἡοτπαθη 

ταεῖγ, ρτ.) Ρ. 8. 6. 

νὠδὔνος] γεε [γον βαΐη ἐπαοιδαῖς δ᾽ 

ἀνὴρ νώδυνον καὶ τις κάματον θῆκεν Ῥτ. 

Ν. 8. δύ. 
νωμάω] (νώμα, -«ἀτω; νωμῶν, -ὥντα: ἐυΐϊ. 

νωμάσοισιν: δοτ. νωμάσαντ᾽.) :- ῥίν, 

ριΐάσ, ιυἱεἰα α. οἵ εβαποὶ ατὶνίηρ. 

“ἁνία τ᾽ ἀντ᾽ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμά- 

σοισιν᾽ Ῥ, 4. 18. ἀνία τ᾽ ἀλλοτρίαις οὐ 
χερσὶ νωμάσαντ᾽ ἐθέλω --- ἐναρμόξαι μιν 

ὕμνῳ {.1. 16. β. οὐ ννεᾶρουβ. “θαέο- 

μαι σαφὲς δράκοντα ποικίλον αἰθᾶς ᾿Αλκ- 

μᾶν’ ἐπ’ ἀσπίδος νωμῶντα᾽΄ Ῥ. 8. 47. 

πολλὰ δ᾽ ἕλκε᾽ ἔμβαλλε νωμῶν τραχὺ 
ῥόπαλον (Νυϊςππίυ5, Π: ἔμβαλλεν ὦμον 
οοἀά,: 8.0. "Ἡρακλέης ὃ) τ. 111. 2. γ. 
τηοῖ., φιάε, ρουένη νώμα δικαίῳ πη- 

δαλίῳ στρατόν (8ς. ὦ Ἱέρων) Ρ. 1. 86. 

ἘἙανθοκόμας) [αἱν-βαϊνοεὰ ξανθοκομᾶν Δα- 

ναῶν (ςξ. Ν. 8. 48, Ν. 7. 38.) Ν. 9. 17. 

Ξάνθος] 4 τἰνες ἴῃ Αβία Μίωοσ, δὲ Ψῇοββ 

ΠΟΘ τνὰ5 ἴδε οἰϊγ οὗ Ῥαίΐατα, 86 οὗ δῇ 

ογᾶοῖς οὗ Αροῖϊο, οἵ. Ῥ. 1. 839, Λύκιε 

-- Φοῖβε. ὥς ἦρα θεὸς σάφα εἴπαις 

Ξάνθον ἤπειγεν καὶ ᾿Αμαζόνας εὐΐππους 

868 ξανθός 

Β. ἀὐτρεηεσό ἀργυρέαισι δὲ νωμάτω 
φιάλαισι βιατὰν ἀμπέλου παῖδ᾽ Ν. 9. δ1. 
Ως. ἀυῦ., [νωμᾷ πάσαις (ςοἀὰ. σοπίτα 

ταοῖσ. : νεῖμ’ ἁπάσαις Ἠεττλδπη)} 1. 2. 22. 

καὶ πάγον Κρόνου 

προσεφθέγξατο. πρόσθε γὰρ νώνυμνος --- 
βρέχετο πολλᾷ νιφάδι (ὈγΖ.: νώνυμος, 
νώνυμον οοἀά.: νῴώνυμνον Τυτγη) Ο. 10. 

1. 

νῶτον] (-ῳ, -ον; -ὧν, τοιἷσιν, -α.) α. δαοῖ 
α- οἵ ἃ ρεῖβοῦ.0 στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ᾽ 
ἅπαν νῶτον ποτικεκλιμένον κεντεῖ 58ς. 

τς Ὀδοῖς οἱ ΤΥρθοη, Ὀυπεὰ Ὀεπθβῖ ΜΈ. 

Ἑϊπὰ Ρ. 1. 38. πλόκαμοι --- ἅπαν νῶτον 

καταίθυσσον οὗ ]αβοη Ῥ. 4. 88. ἄνδρας 
πτεροῖσιν νῶτα πεφρίκοντας Ῥ. 4. 188, 
ἑκόντι δ’ ἐγὼ νώτῳ μεθέπων δίδυμον 
ἄχθος Ν. 6. 57. ἐκ δὲ Πελλάνας (βο. 
ἀπέβαν) ἐπιεσσάμενοι νῶτον μαλακαῖσι 

κρόκαις Ν. 10. 44. ρΡ]. Ῥτὸ 8., δουρὶ Περι- 
κλυμένον πρὶν νῶτα τνπέντα μαχατὰν 

θυμὸν αἰσχυνθῆμεν Ν, 9. 26, οἴ. Πα. 8. 189 
ἱπέγα. Β. οἵ 8δη εδε1ε. ὁ δὲ κνώσσων 

ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ Ρ. 1. 9. Ρ. οἵ 

Ιδπὰ α. δύῤῥαηξο, φαγίαεο “φέρομεν 

νώτων ὕπερ γαίας ἐρήμων ἐννάλιον 
δόρυ᾽" Ρ. 4. 86. ἀνὰ βωλακίας δ᾽ ὀρόγνιαν 
σχίζε νῶτον γᾶς [4850π, ὙΒ]6 ΡΙουρμίην 

Ρ. 4. 228. β. νἱάρε ὦ Ζεῦ πάτερ, 
νώτοισιν ᾿Αταβυρίου μεδέων Ο. 17. 87. 
τηξξ., οὐ Ῥεγβοὴ πὰ ρίαςε, τότε χρύσεαι 

ἀέρος ἔκρυψαν κόμαι ἐπιχώριον κατάσκιον 
νῶτον ὑμέτερον οὐ Αἰρίπα, Ὡγτρ δηὰ 

᾿9ϑ:απὰ Πα. 6. 139. 

καὶ ἐς "Ἴστρον ἐλαύνων (8.. ᾿Απόλλων: 

ΒοόΘΟΚΕ σοίογβ ἕο τὰς Τσχοΐδηι ΧΑΠΕΒΟ8) Ὁ. 

8. 41. 

ξανθός] 84. -- ξανϑοκόμας᾽ ξανθὸς δ᾽ ᾿Αχι- 

λεύς Ν. 8. 48. σὺν ξανθαῖς Χάρισσιν 

Ν, δ. δ4. ξανθῷ Μενέλᾳ Ν. 7. 38. ξανθά --- 

Γλαυκῶπις Ν. 10. 7. ξανθάν ᾿Αθάναν ἔτ. 



ξεῖνος 

84. χαίταν παρθένον ξανθί ἐγ. 216. 7. 
Ρ. οἱ δηότλδῖθ, ἰσηγν “βοῶν ξανθὰς 
ἀγέλας Ρ. 4. 149. ἀπὸ ξανθᾶν γενύων Ρ. 
4. 2886. ξανθὸς λέων ἐγ. 287. ς. οἴ [Ὠΐηρ8, 
ἐἐρ!-ροϊάσηα ἴων ξανθαῖσι καὶ παμ- 

πορφύροις ἀκτῖσι βεβρεγμένος ἀβρὸν 
σῶμα Ο. 6. δδ. ξανϑὰν ἀγαγὼν νεφέλαν 

πολὺν ὕσε χρυσόν Ο. 7. 49. ὑπὸ ξανθαῖσι 
πεύκαις ἃ νοσν ᾿ἐσμς ρσεσοη ὃ Δ. 2, 11. τᾶς 

χλωρᾶς λιβάνου ξανθὰ δάκρη θυμιᾶτε 
{τ, 122. 8. 

ξεῖνος] ν. ξένος. 
Ἐενᾶγέτας] ρωίαέηξ οἰναηρεῖς βάρυνθεν 

δὲ περισσὰ Δελφοὶ ξεναγέται Ν. 7. 43. 
Ἐξενᾶπάτας] ἀδοείσίηρ οἰσαηρβενς ξεναπά- 

τας ᾿Επειῶν βασιλεύς Αὐρεαβ, νΒο 

ομεαίοά ΗἩογακὶς8 οὗ 8 ῥτοπιίβϑοὰ ΡᾶῪ 

Ο. 10. 84. 
Ξενάρκειος} οἱ Χοεπαγῆες 

υἱόν Ατιϑέοτπεις8 Ρ. 8. 19. 

ξεναρκής) νοίοονηβ εἰνγαηρενις ΑἸακιδᾶν 
ἠύπυργον ἔδος, δίκᾳ ξεναρκέι κοινὸν φέγ- 

Ξενάρκειον --- 

γος Ν. 4. 12. 

Ξενάρκης ἰαΐπες οὐ Ατὐβίοιαεμιθβ, ἃ Ῥγ- 
«Είδη νἱεῖοτ. Ζέναρκες Ῥ. 8. 73. 

ξενία] λοςρίιαϊ ἐν πέποιθα ξενίᾳ προ- 

σανέι Θώρακος Ρ. 10. 64. Κάστορος δ᾽ 

ἐλθόντος ἐπὶ ξενίαν πὰρ Παμφάη ἱ. «. ἴο 
Ρασίδκο οὐ Ῥ'β ποβρίϊαἷγ Ν. 10. 49. 
ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντ’ εὐρὺν ἐν θεῶν 
ξενίᾳ (ἰ. «. τοῖς Θεοξενίοις, α ῬὈεὶρῖο 
ἐεϑεῖν41) Πα. 6. 61. ρῥ!]., αοἰς οὐ ποορίἑαϊδίν 

ἐπεί μιν αἰνέω --- χαίροντά τε ξενίαις 

πανδόκοις Ο. 4. 18. 

ξένιος, ξείνιος] (ξενίον; -ἰαν, -ἰον δοο.: 
ξεινίου; -ἰαν, -ἰαις; -ἰιὰ α.0.) ἃ. δοΞςῥί- 

ἐαδὶδ α. φίλοισι γὰρ φίλος ἐλθὼν 
ξένιον ἄστυ κατέδρακεν Ν. 4. 38. οὐδέ 
ποτε ξενίαν οὖρος ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ᾽ 

ἱστίον ἀμφὶ τράπεζαν 1. 2. 39. ἱτγαπδί., 
πλείσταισι βροτῶν ξεινίαις αὐτοὺς (-- τοὺς 

Διοσκούρουτ) ἐποίχονται τραπέζαις Ο. 3. 
40. β. ερίτῃ. οἱ Ζουβ, 85. σπαζάϊδη οὗ 
δε στρ οἱ ξυεβῖ8. Σώτειρα Διὸς ξενίου 

πάρεδρος --- Θέμις Ο. 8. 21. ξεινίου πατρὸς 

χόλον δείσαις Ν. ὅ. 88. καὶ ξενίου Διὸς 
ἀσκεῖται θέμις Ν. 11. 8. Ὅ. οἵ, υἱἱὰ α 

801 ξένος, ξεῖνος 

δἰγαμ δ καὶ τότε γνοὺς "ἴσχνος Εἰ- 
λατίδα ξεινίαν κοίταν ἄθεμίν τε δόλον (ες. 

ἐλθόντος γὰρ εὐνάσθη ξένου ν. 26) Ρ. 3. 82. 
5. π. ΡῥῖὸῸ 8υὉ08., ρὲ οἱ κοοῤμαϊν (ἔτοῦλ 

Βοβὲ ἴο ρυεβὲ οἵ νίςβ νοσββ.) "ἄν δ᾽ 

εὐθὺς ἀρπάξαις ἀρούρας δεξιτερᾷῃς προ- 
τυχὸν ξένιον μάστευε δοῦναι Ρ. 4. 88. 

Ὁ]., “Θεῷ --- γαῖαν διδόντι ξείνια’ Ρ. 4. 22. 

αὐτοὺς ᾿Ιάσων δέγμενος ξείνι᾽ ἁρμόζοντα 
τεύχων ἱ. 6. ρα ἔγοσα ζασϑίβ ψο δαὰ 
οοπῖα ἴο δἷβ Βοπιο Ῥ. 4. 1239. 

Ἐενοδαίκτας] »"ἰνάσνίηρ οἰγαηρόνς λαῶν 
ξενοδα[{{κτὰ βασιλῆος ἀτασθαλίᾳ κοτέων 

θαμά (κέηρ [οπιράοῃ οἱ Ττογ) ἔτ. 1408. 

δ6 
Ἑενοδοκέω)] δε λοεῤῥίαδίε ταεῖ. Αροϊϊοῦ., 

Ἰμχὶς. Ἡοπιες., 117. 36Β,, ὁ δὲ Πίνδαρος" 

ξεινοδόκησέν τε δαίμων, ἀντὶ τοῦ ἐμαρ- 
τύρησε (εἰ. ϑιπιοπΙάεβ, ἐγ. 81) ἐγ. 311. 

Ἑενοκᾶδής] οανίηρ [οΥ Ξἰγαηρονς ξενοκαδί 
Πα. 10. 14. 

Ξε(υ)νοκράτης] [Δἴδετ οἱ ΤΈγαβυ Ῥου 09, δη ἃ 
Ῥὑτοίογ οὗ ΤβἼεσου, οὗ ἔδο οἶδα Ἐπισηϑηῖ- 

ἀαὶ; ἰαΐος Ιπρ οἵ ΑΚταραθ; νἱοΐοτ 'π 

Ῥγιδίαη οδασίος τος, 490 Β. Ο. ὀλβίοισιν 
"Ἐμμενίδαις ποταμίᾳ τ᾽ ᾿Ακράγαντι καὶ 

μὰν Ξενοκράτει Ῥ. 6. 6. ᾿Ισθμίαν ἵπποισι 

νίκαν, τὰν Ζενοκ'ράτει Ποσειδάων ὁπά- 

σαῖς 1. ἃ. 14. ἀκοντίσσαιμι τοσοῦθ᾽ ὅσον 

ὀργὰν Ξεινοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυ- 
κεῖαν ἔσχεν Ι. 2. 86. 

Ἑένος, ξεῖνος) (ξεῖνος, -ον, -ε, -ὧν, -οἰς; 
ξείνας, -αν: ξένος, -ον, -ον, -οἱ, -ὧν, -οἱσι, 

τοῖς.) ΔΏΥΟΠΘ 'ν80 8608, γί νο8, ΟΥὉΤοςσοἶνο8 

Βοβρετδ! 8. [ογείρηεν, οἰγαηρέν, ὁπ 

[νον αδνοαά ταντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξέ- 

νοις κίονα δαιμονίαν (-- Αἴγιναν) Ο. 8. 26. 
ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι Ο. 9. 67. ἐλθόντος γὰρ 
εὐνάσθη λέκτροισιν ἀπ᾽ ᾿Αρκαδίας 
Ῥ. 8. 856. ᾿᾿φιλίων δ’ ἐπέων ἄρχετο ξείνοις 

ἅ τ᾽ ἐλθόντεσσιν εὐεργέται δεῖπν᾽ ἐπαγ- 
γέλλοντι πρῶτον᾽᾽ (οί. ν. 128.) Ῥ. 4. 80. 
“ὦ ξεῖν" ]ά5οπ, μανίηρ υδῖ ἀγείνεὰ ἰπ 

ΙΟἸΚοΒ "Ὁ. 4. 97. ἔχοντι τὰν (8ο. Κυράναν) 

χαλκοχάρμαι ξένοι Τρῶες ᾿Αντανορίδαι 
Ῥ. ὅ. 88. τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν 

αἴτεον σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων 



ξένος, ξεῖνος 

Ῥ. 9. 108. ματρόπολίν τε, φίλαν ξένων 

ἄρουραν Αἰφίπα Ν. δ. 8. κρανίοις ὄφρα 
ξένων ναὸν Ποσειδάωνος ἐρέφοντα σχέθοι 
Ι. 4. δά. οὐ θέμιν οὐδὲ δίκαν ξείνων 

ὑπερβαίνοντες ἔδο Αἰρὶποίδηϑ 1. 9. 6. ὅτι 
ξένοι ἔφθινον ἄτερθεν τεκέων νιβϑἱέοσβ ἴο {μα 

τιὶσὰ ΘεΙρδὶς τοπιρὶς οὗ ΑροἹο Πα. 8. 76. 

65Ρ. Ορρ. ἴο ἀστοί, 5ΐτητηα., καὶ ποτ᾽ 

ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων Ο. 7. 90. οἶκον 

ἥμερον ἀστοῖς ξένοισι δὲ θεράποντα Ο. 
18. 8. πραὺς ἀστοῖς ---- ξείνοις δὲ θαυμαστὸς 

πατήρ Ῥ. 8. 11. ξεῖνος αἷτ᾽ ὧν ἀστός 
Ρ. 4. 78. πύργος ἄστεος ὄμμα τε φαεννό- 
τατον ξένοισι Ῥ. ὅ. δή. πολιατᾶν καὶ 
ξένων γλώσσας ἄωτον 1. 1. δ1. ξυνὸν 
ἄστει κόσμον ἑῷ προσάγων καὶ ξένων 

εὐεργεσίαις ἀγαπᾶται (3... Λάμπων) 1. θ. 

70. τιρῖ., ος. βεῆ., οὔτοι μὲ ξένον οὐδ᾽ 
ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλνυταὶ 

Θῆβαι ἐν. 1988. ἔ. ὑτο δἀ)., “ἐπιχώριος οὐ 
ξείναν ἱκάνω γαῖαν ἄλλων᾽᾽ ἀ8οῃ 5ρεδὲ5 
Ρ. 4. 118. ΒΡ. γμοςέ [ἱεπὰ θήρω- 
να - δπῖ δίκαιον ξένων (Ηοττλδης: 
ξένον ςοἀὰ., Π, ἀ6΄. ναπ σου νγ6 8) Ο. 2. 6. 

ὑπέδεκτο δ᾽ ἀργνρόπεζ᾽ ᾿Αφροδίτα Δά- 
λιον ξεῖνον ΛΡΟ]]ο Ῥ. 9. 10. πατροπάτωρ 
ἔνθα οἱ Σπαρτῶν ξένος κεῖτο ΑἸππρΡΗἰἔγγου 

Ῥ. 9. 82. ξεῖνός εἰμι (8.. τῶν Αἰγινητῶν) 

Ν. 17. 61. τὰν νεοκτίσταν ἐς Αἴτναν, ἔνθ᾽ 
ἀναπεττταμέναι ξείνων νενίκανται θύραι 

Ν. 9. 2. ς. δλοεὶ απὰ ἐγἱεηάᾶ πέ- 

ποιθα δὲ ξένον μή τιν᾽ --- δύναμιν κυριώ- 

τερον τῶν γε νῦν κλυταῖσι δαιδαλωσέμεν 
ὕμνων πτυχαῖς Τετοη Ο. 1. 108. καί κεν 

ἐν ναυσὶν μόλον --- παρ᾽ Αἰτναῖον ξένον 

Ηΐετοη Ρ. 8. 69. ὁ δ᾽ ἄρα (δξο. ᾿Ορέστας) 

γέροντα ξένον Στροφίον ἐξίκετο (ὈΥΖ.: 

ξένον γέροντα «οοὐά.) Ῥ. 11. 34. ὅταν 
ξεῖνον ἐμὸν ἠθαῖον ἔλθῃς ΤὨγαΒΥΡΟυ]ο5 
1. 2. 48. ἃ. ξοπογαιγ, ἡγίοσπά ξείνων 

δ᾽ εὖ πρασσόντων, ἔσαναν --- ἐσλοί Ο. 4. 4. 

ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα νικῶν 

ξένου Λάκωνος ᾿Ορέστα Ῥ. 11. 10. 
Ἡράκλεες, σέο δὲ προπράον᾽ ἔμμεν ξεῖνον 

ἀδελφεόν τ᾽ Αἴακοβ Ν. 7. 86. “νῦν σε 
(Ξ Ζῆνα) --- λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ 

᾿Εριβοίας ἀνδρὶ τῷδε ξεῖνον ἁμὸν μοιρίδιον 

808 ξυνάων, ξυνᾶν 

τελέσαι (κεῖνον ν. 1.: Ηεγακῖο8 ἐ8 ϑροα κέης 

οὗ ἔδε ὈϊΣῚΒ οὐ Αἰ85) 1. 6. 4θ. παμφαρμάκον 
ξείνας ἐφετμαῖς Μεάςα, 48 πανίηρ 5βονῃ 

ἐπι πάϑηὶρ ἴο [δϑοὺ Ρ. 4. 238. 

Ξενοφῶν) 8οη οὐ Ὑμεβ588105, οὐ (οσπεμ, οἵ 
Ἐπ οἷδπ ΟΠ ραϊτ μτἀαὶ, ντοῖοῦ ἰη 5ἰδαϊοπ 

δηὰ ρμεηϊδίῃίοπ δὲ ΟἸγπιρία 464 Β. Ὁ. 

Ζενοφῶντος εὔθϑυνε δαίμονος οὖρον Ο. 18. 
28. ὦ Κύπρον δέσποινα, τεὸν δεῦτ᾽ ἐς 

ἄλσος φορβάδων κορᾶν ἀγέλαν ἑκατόγ- 
γνιον Ζενοφῶν τελέαις ἐπάγαγ᾽ εὐχωλαῖς 

ἰανθείς (Μυβυτυ8: Ξξενοφόων οοἀά. Αἰδπο- 
ὩΔοῖ) ἔτ. 122. 19. 

ξενόω] δηίενίαϊ»" α5 α βμεοί, Ῥᾷβ8β. (δΔαμό- 
φιλος) πρόσφατον Θήβᾳ ξενωθείς Ρ. 4. 

299. τηοῖ., ὕδατι Κασταλίας ξενωθείς (8ς. 

Κάρρωτος, οἰιατίοἴεοτ οὗ Ατ κο51145 ἱῃ ἐᾷς 

Ῥγιδίδη ρατε8) Ρ. ὅδ. 8]. 

ξεστός] ροϊ εεὰ  ἔξεστὸν --- δίφρον Ρ. 2. 
10. ξεστᾷ --- ἀπήνᾳ Ρ. 4. ϑά. ἄγαλμ’ 
᾿Αἰδα, ξεστὸν πέτρον Ν. 10. ΟἿ. 

ξίφος) τὐογσγά "“χαλκοτόροις ξίφεσιν᾽᾽ Ρ. 
4. 141. Ὑπερμήστρα --- μονόψαφον ἐν 
κολεῷ κατασχοῖσα ξίφος Ν. 10. 6. Ἰὲπὶ 

Θήβας ξίφος ἑλκόμενον (βὰν. 6 Σ 58:6}}: 
ἀντὶ τοῦ στρατεύσαντι Σ.) Πα. 8. 104. 
Αἴας ἔπαξε διὰ φρενῶν λευρὸν ξίφος Ν. 
ἡ. 1. 

ιΕὔλῖνος] οοάτι ἀλλ᾽’ ἐπεὶ τείχει θέσαν 
ἐν ξυλίνῳ σύγγονοι κούραν ἱ. ε. οἢ 8 
Ῥγτς Ῥ. 8. 38. πέλλαι γὰρ ξύλιναι πίθοι 

{πὲ} πλῆσθεν ἄπαντες (ΝΝ1].: ξύλινοι 

οοαὰ. ΡιΙυϊατοδὶ) “τ. 104." 

Ἑύλον] ιοοὐ ποτίκολλον ἅτε ξύλον παρὰ 
- ξύλῳ ἔτ. 241. 

ξυνάν] ν. ξυνάων. 

ξυνάορος] ν. συνάορος. 

ξυνάων, ξυνάν] εο»ιρανέον ξυνᾶνα 
Μαγνήτων σκοπὸν πείσαισ᾽ ἀκοίταν ποι- 

κίλοις βουλεύμασιν (΄δόλου ἱπιεῖεξςε ξυ- 

νᾶνα πείσαισα ἰυσηροπβ᾽" 5ομτ., ῥεγεμαάὲηρ 
λῖηι ΙὁῸ δὲ δὲν ἀφοοιηρίδοε 50. ἰπ ἴῃς ταυτ- 

ἀος οὐ Ῥοεΐουβ: οοπίτα, βίου ξυνᾶνα, 

Ἐυπεδίδ.) Ν, δ. 27. ρτὸ δἀϊ., πιεῖ., 

εονιραπίοη οἱ, αἰ{εοιεά ὠἶδ, ὅσσοι μόλον 

αὐτοφύτων ἑλκέων ξυνάονες Ρ. 8. 48. 



ξυνός 

ξῦνός] (-ὀν; -ἄς, «ἄν, «αἷσι, -αἷς; -ᾧ, -ὁν, -ἀ 

δος.) οἴ. κοινός. ἃ. εονπηιοη, ἐπαγσῶ, 

ημαὶ δα}. α. ρμδίϊο, ἵπ υὐλίοὐ αἱ 

τᾶν οῆαγε ξυναῖσι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖς τέ- 

ταμαι (ν. νὴ Οτγοηίΐηρεη, ζοπιρ. [τε., 

3623) Ρ. 11. 84. ἀντὶ μόχθων παντοδαπῶν 

ἔπος εἰπόντ᾽ ἀγαθὸν ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν 
Ι. 1. 40. παναγνρίων ξυνᾶν 1. 4. 28. 

ἀρχὰν --- σκολίου ξυνάορον ξυναῖς γυναι- 
ξίν δου 0. τυοέη, Ῥγοϑε μος ἔτ. 182, 18. 

δάά. ἀδιε., αἴτει --- φύτευμα ξυνὸν ἀνθρώ- 
ποις [ον μῈη ἢ οοημημοη Ο. 8. 18. β. 

ἴθ ΨΠΙΟΒ ϑρεοθς ῬδΙΘΟΠ8 ΠΙΔΥ Βῆδζα. 

τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου ξυνὸν --- 
διορθῶσαι λόγον 70» λένε ἐπ ἑοῖο Ο.. 
ἽἼ. 21. ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε γάμον 
μιχθέντα κούρᾳ θ᾽ εσποϊμάεα δεέιυεεπ ροᾶ 

απὰ πιαὰ Ῥ. 9. 18. τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς 

ὁ, ὅ, ὃς,] Τα ι.568 ἃτο τεϊδένο, ἀεπλοηβέγα- 
ἔνε, ἀτεου]αγ: νοῦς ὁ ἰ8 οε οἸ οντεὰ Ὁγ ἃ 

Ρσγίίει!ς, 18 15 οἔϊϑῃ ἱτῃιροβϑίθὶς ἴο ἀεεϊάε 

ΒΟΟΣ της υ86 ἰ8 τεοϊαδνα οὐ ἀδτηοῦ- 

βϑιγαξνς, ς΄. θε5 Ρ]δος8 861. 

Α. τεϊδεινς, οἵ. ὅς τε. (δ, ὅς, τοῦ, οὗ, τῷ, 

ᾧ, τόν, ὄν, τοί, οἵ, τῶν, ὧν, τοῖσ(ι), οἷς, 

οἷσι(ν), τούς; ἅ, ἃς, τᾶς, ᾧ, τᾷ, ἄν, τάν, 

αἵ͵ ταί, τᾶν, αἷσ (1), ταῖσι; τοῦ, οὔνεκεν, ᾧ, 

τῷ, τό, τά, τῶν, ὧν, οἷσιν, τά.) 
1.ς. πὰ. «ἃ. ργεοεάςα Ὀν 8 δηϊεοράδπί. 

Ἱέρωνος --- θεμιστεῖον ὃς ἀμφέπει σκᾶπττον 
Ο. 1. 12. Πέλοπος --- τοῦ μεγασθενὴς 

ἐράσσατο Γαιάοχος Ο. 1. 26. ἕλεν ἄταν 

ὑπέροπλον ἄν τοι πατὴρ ὕπερ κρέμασε 
καρτερὸν αὐτῷ λίθον, τὸν αἰεὶ μενοινῶν 

κεφαλᾶς βαλεῖν εὐφροσύνας ἀλᾶται (Εδη- 

ποῖ: τάν οἱ οοὐὰά.: ἄν οἵ Ηεγιηδηπ, ν. ἃ. 

ΜΆ8}}) Ο. 1. δ1---8β3. νέκταρ ἀμβροσίαν τε 
δῶκεν, οἷσιν ἄφθιτον θέν νιν (οἷς νιν σοῃὶ. 

Βεγρκ) Ὁ. 1. 68. [ἃ τέκε (εοἀά.: ἔτεκε 

Βορδπιοτ; τέκε τε ὈγΖ.) Ο. 1. 89. πατέ- 

ρὼν ---' καμόντες οἱ πολλὰ θυμῷ ἱερὸν 

859 ὁ, δ, ὃς 

ἀνίας λῦσον ωὐλομε ἡπρμαῖ γοογέναΐπα θη 

Ῥ, 4. 184. ξυνὸν ἄστει κόσμον ἑῷ προσ- 
ἄγων ἰἱ. α. 15 ψΕΐσΒ ἴδο οἰἵγ, ποῖ 7.51 
1, αταροπ᾿β δυεῖν βῆατγος ἵ. 6. 69. Ό. 

Ῥΐο 8υ05., ἐν ξυνῷ. ἐν ξυνῷ κεν εἴη 
συμπόταισίν τε γλνκερὸν ---- κέντρον (8ς. 
ὄχημ᾽ ἀοιδᾶν: “15 σοτηπιυπὲὶ οοηνοηῖα,", 

Βοεοκῆ : "8Ώ8 1" 858θι Δ Ὁ]6ε ἀ65 οοηνίνοξβ,"" 

νη Οτοπίπρεη) ἐσ. 124. 2, τό γ᾽ ἐν ξυνῷ 
πεποναμένον εὖ μὴ λόγον βλάπτων ἁλίοιο 

γέροντος κρυπτέτω (“ῬυθΙΪοοΟ οσοτίς Ὀοπο 
Ὀσπα μαβίδπι τγοπὶ," Βοροκῖ: "8 ϑοὶῃ ἀα 

Ἰὰ οοτπμυπᾶυϊό (685 οἰζογεηβ,"" νϑῇ 

Οτοπίπρο) Ῥ, 9. 94. ς. ἡ. διο. Ρ]., 

Ρῖο παἂν., ἐπ φονερπον, ἰορείδεν φαντὶ 

γὰρ ξύν" ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος 
ἄνακτας (Ἡοτπιᾶππ: σνναλέγειν οοὐά.: 

Ιος. 805ρ.} 1. 8. 46. 

ἔσχον οἴκημα Ο. 2. 8. κούραις, ἔπαθον αἵ 
μεγάλα Ο. 2. 38. ὕδωρ δ᾽ ἄλλα (ς. 
ἄνθεμα) φέρβει, ὅρμοισι τῶν χέρας ἀνα- 
πλέκοντι Ο. 2. 14. 'Ραδαμάνθυος ὃν 

πατὴρ ἔχει μέγας ἑτοῖμον αὐτῷ πάρεδρον 
Ο. 2. 706. ᾿Αχιλλέα --- ὃς Ἕκτορα σφᾶλε 
Ο. 2. 81. κόσμον ἐλαίας, τάν ποτε Ἴστρου 
ἀπὸ σκιαρᾶν παγᾶν ἔνεικεν Ο. 8. 18. 
Πίσα --- τᾶς ἅπο θεόμοροι νίσοντ᾽ ἐπ᾽ 

ἀνθρώπονς ἀοιδαί Ο, 8. 9. ἔλαφον --- ἄν 
ποτε Ταυγέτα ἀντιθεῖσ᾽ ᾿Ορθωσίας ἔγρα- 
ψεν ἱεράν Ο. 8. 29. δένδρεα ---᾿ τῶν νιν 
γλυκὺς ἵμερος ἔσχεν Ο. ὃ. 88. ἀλλὰ Κρόνον 
παῖ, ὃς Αἴτναν ἔχεις Ο. 4. 6. Ψαύμιος --- ὃς 

ἐλαίᾳ στεφανωθεὶς Πισάτιδι κῦδος ὄρσαι 

σπεύδει Καμαρίνᾳ Ο. 4. 11. ψαύμιος ---΄ 

ὃς τὰν σὰν πόλιν αὔξων --- ἐγέραρεν 
Ο. δ. 4. ὀχετούς, “Ἵππαρις οἷσιν ἄρδει 

στρατὸν Ο. ὅ. 12. αἷνος --- ὃν ἐν δίκᾳ --- 
φθέγξατ᾽ Ο. 6. 12, Πιτάναν -- ἃ τοι 

Ποσειδάωνι μιχθεῖσα Κρονίῳ λέγεται Ο. 6. 
89, ἥρωι --- ὃς ἀνδρῶν ᾿Αρκάδων ἄνασσε 
Ο. 6. 84. 'Ἑρμᾶν ὃς ἀγῶνας ἔχει Ο. ὕ. 79. 



ὁ, ὅ͵, ὅς 

ἀκόνας, ἃ μ' ἐθέλοντα προσέρπει (Ὀπὲ 
τόσο ῥζοῦ. αδγιουϊασγ: οἱ. Ο. 3. ἁ ἰηέγα) 

Ο. 0. 88. Μετῶπα, πλάξιππον ἃ Θήβαν 
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ἔτικτεν, τᾶς ἐρατεινὸν ὕδωρ πίομαι (Ὀΐ8) 
Ο. 0. 8δ. ’᾽Ορτυγίας, τὰν Ἱέρων καθαρῷ 
σκάπτῳ διέπων --- ἀμφέπει Δάματρα 
Ο. 6. 93. [ὁ δ᾽ ὄλβιος, ὃν φᾶμαι κατέχοντ᾽ 

ἀγαθαί (ν. 1. κατέχωντ᾽) Ο. 7. 10.] παῖ- 

δας, ὧν εἷς μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε. 

᾿Ιάλυσον ἕτεκεν Ο. 7. 28. Ζηνὶ ---- ὃς σὲ μὲν 

Νεμέᾳ πρόφατον --- θῆκεν Ο. 8. 10. 
Αἰακοῦ" τὸν --- καλέσαντο σύνεργον Ο. 
8. 81. ᾿Αλκιμέδων --- ὃς -- ἐν τέτρασιν. 
παίδων ἀπεθήκατο γνίοις νόστον Ο. 8. 67. 
Βλεψιάδαις --- ἕκτος οἷς ἤδη στέφανος 

περίκειται Ο, 8. 76. κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ, ὄν 

σφι Ζεὺς γένει! ὥπασεν Ο. 8. 88. ἀκρωτή- 
ριον "Αλιδος --- τὸ δή ποτε Λυδὸς ἧρως 

Πέλοψ ἐξάρατο Ο. 9. 10. υἱόν, ἂν Θέμις 
θυγάτηρ τέ οἱ σώτειρα λέλογχεν Ο. 9. 18. 
ῥάβδον, βρότεα σώμαθ᾽ ᾧ κατάγει Ο. 9. 84. 

Μενοίτιον" τοῦ παῖς -- ἔστα σὺν ᾿Αχιλλεῖ 

Ο. 9. 70. ἀγῶνα --- ὃν ἀρχαίῳ σάματι πὰρ 
Πέλοπος --- ἐκτίσσατο Ο. 10. 84. μελέων, 

τὰ παρ᾽ εὐκλέι Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνεν 
Ο. 10. 88. ᾿Αρχεστράτου --- τὸν εἶδον 

κρατέοντα Ο. 10. 100. ὥρᾳ τε κεκραμένον, 

ἄ ποτε ἀναιδέα Γανυμήδει θάνατον ἄλκε 

σὺν Κυπρογένει Ο. 10. 104. ἐγκώμιον 
τεϑμόν, τὸν ἄγει πεδίων ἐκ Πίσας Ο. 18. 239. 
πατρὸς --- ὃς --- ἔπαθεν Ο. 18. 63. φόρ- 
μιγξ --- τἄς ἀκούει μὲν βάσις Ρ. 1. 8. 

Τυφὼς ---' τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν 
πολνώνυμον ἄντρον Ῥ. 1. 16. Αἴτνα ---᾿ 

τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἀγνό- 

ταται ἐκ μυχῶν παγαί Ρ. 1. 21. Ζεῦ, --- ὃς 
τοῦτ᾽ ἐφέπεις ὄρος, --- γαίας μέτωπον, τοῦ 

μὲν ἐπωνυμίαν κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν 
πόλιν (8) Ρ. 1. 80. Ποίαντος υἱὸν --- ὃς 

Πριάμοιο πόλιν πέρσεν Ῥ. 1. 64. Αἴτνας 
βασιλεῖ----᾿ τῷ πόλιν --- Ἱέρων -- ἕκτισσε 

Ῥ. 1. 61. Τυνδαριδᾶν βαϑύδοξοι γείτονες, 
ὧν κλέος ἄνθησεν αἰχμᾷς Ῥ. 1. θ6. Συρα- 
κοσίων ἀρχῷ --- ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ 
σφιν ἐν πόντῳ βάλεϑ᾽ ἁλικίαν Ρ. 1. 74. 

μαχᾶν, ταῖσι Μήδειοι κάμον Ῥ. 1. 78. 

τετραορίας --- εὐάρματος Ἱέρων ἐν ᾧ 

ὁ, δ, ὅς 

κρατέων ---- ἀνέδησεν ᾿Ορτυγίαν Ρ. 2. ὅ. 
ὕμνον --- τὸν ἐδέξαντ᾽ ἀμφ᾽ ἀρετᾷ Ρ. 1. 80. 
᾿Αρτέμιδος, ἄς οὐκ ἄτερ --- ἐδάμασσε πώ- 

λους (Ηετιδηπ: τᾶς οοὐά.) Ῥ. 2. 7. 

Κινύραν --- τὸν ὁ χρυσοχαῖτα προφρόνως 
ἐφίλησ᾽ ᾿Απόλλων Ρ. 2. 160. Ἥρας --- τὰν 
Διὸς εὐναὶ λάχον πολυγαθέες Ῥ. 2. 27. 
γόνον --- τὸν ὀνύμαζε τράφοισα Κένταυ- 
ρον, ὃς ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν ἐμείγνντ᾽ 

(015) Ρ. 2. 44. θεός, ὃ καὶ πτερόεντ᾽ 

αἰετὸν κίχε Ῥ. 2. δ0. θεός, ὃς ἀνέχει τότε μὲν 
τὰ κείνων Ρ. 2. 89. ξένον, ὃς Συρακόσσαισι 
νέμει βασιλεύς Ρ. 8. 70. στεφάνοις, τοὺς 

ἀριστεύων Φερένικος ἕλεν Κίρρᾳ ποτέ 
Ρ. 8. 74. Ματρί, τἄν κοῦραι παρ’ ἐμὸν 
πρόθυρον σὺν Πανὶ μέλπονται Ῥ. 8. 78. 

(Πηλεύς τε καὶ Κάδμος) λέγονται μὰν 

βροτῶν ὄλβον ὑπέρτατον οἱ σχεῖν Ρ. 8. 89. 

(ὅς (ςοὰἀά. εοπίτα τιοῖσ.: σάος Θοἢγ.) 

Ῥ. 8. 106.] τὸ Μηδείας ἔπος --- Αἰήτα τό 
ποτε ζαμενὴς ταῖς ἀπέπνευσ᾽ Ῥ, 4, 10. 

“κεῖνος ὄρνις --- τόν ποτε --- δέξατ᾽" Ῥ. 4. 

80. “Εὔφαμος ---, τόν ποτ’ Εὐρώπα -- 
τίκτε" Ρ. 4. 46. μελίσσας Δελφίδος --- ἄ σα 

χαίρειν ἐστρὶς αὐδάσαισα --- ἄμφανεν 
Ῥ. 4. 61. “Ττοκέων, τοί μ᾽ --- κρύβδα πέμ- 

πον Ῥ. 4. 111. "ἀγρούς --- τοὺς ἀπούρας 
ἁμετέρων τοκέων νέμεαι'᾽' Ῥ. 4. 149. 

“θρόνος, ᾧ ποτε Κρηθείδας ἐγκαθίζων --- 
εὔϑυνε᾽᾽ Ῥ. 4. 162. δέρμα τε κριοῦ --- τῷ 
ποτ᾽ ἐκ πόντου σαώθη᾽᾿ Ρ. 4. 161. βόας, 
οἱ φλόγ᾽ ἀπὸ ξανθᾶν γενύων πνέον Ρ. 4. 
226. δράκοντος -- Οὃς πάχει μάκει τε 

πεντηκόντερον ναῦν κράτει, τέλεσεν ἄν 

πλαγαὶ σιδάρον (08) Ῥ. 4. 246. Κάστο- 

ρος᾿ εὐδίαν ὃς μετὰ χειμέριον ὄμβρον τεὰν 

καταιθύσσει μάκαιραν ἑστίαν Ῥ. δ. 10. 

Κάρρωτον --- ὃς --- Βαττιδᾶν ἀφίκετο 
δόμους Ῥ. δ. 87. ἀνδριάντι --- Κρῆτες ὃν 
τοξοφόροι τέγει Παρνασσίῳ καθέσσαντο 
Ῥ, ὅδ. 41. ᾿Απόλλων --- ὃ καὶ βαρειᾶν 

νόσων ἀκέσματ’ --- νέμει Ῥ. δ. 68. μυχόν τ᾿ 
ἀμφέπει μαντήιον. τῷ Λακεδαίμονι ἐν 

"Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ ἔνασσεν ἀλκάεν- 

ἢ πὰς Ἡρακλέος ἐκγόνους (ᾧ, τῷ χρησμῷ 
Σ.) Ῥ. δ. θ9. πόλιν. ἔχοντι τὰν χαλκοχάρ- 

μαι ξένοι Τρῶες Ρ. δ. 82. ἄνδρες --- τοὺς 



ὁ, ὅδ, ὃς 

᾿Αριστοτέλης ἄγαγε Ῥ. ὅ. 87. ᾿Αρκεσίλᾳ“ 
τὸν ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρνσάορα 
Φοῖβον ἀπύειν Ῥ. ὅ. 108. ὕμνων θησαυ- 
ρὸς -αο- τὸν οὔτε χειμέριος ὄμβρος --- οὔτ᾽ 

ἄνεμος ἐς μυχοὺς ἁλὸς ἄξοισι Ῥ. 6. 10. 

᾿Αντίλοχος --- ὃς ὑπερέφθιτο πατρός 
Ῥ, 6. 80. ᾿Ελέλιχθον, ἄρχεις ὃς ἱππιᾷν 

ἐσόδων Ρ. 6. δ0. ἀστῶν --- οἴ τεὸν δόμον 
Πυθῶνι δίᾳ θαητὸν ἔτευξαν Ῥ. 7. 10, τὺ 
(Ξ. Ἡσυχία) --- τὰν οὐδὲ Πορφυρίων 
μάθεν παρ΄ αἷσαν ἐξερεθίζων Ρ. 8. 12. 

᾿Απόλλωνος" ὃς εὐμενεῖ νόῳ Ζενάρκειον 
ἔδεκτο --- υἱὸν Ρ. 8. 18. σωμάτεσσι «“--- 
τοῖς οὔτε νόστος ὁμῶς ἔπαλπνος ἐν Πυ- 

θιάδι κρίθη Ρ. 8. 88. Κυράνας, τὰν -- 
Λατοίδας ἄρπασ᾽ Ῥ. 9. δ. Ὑψόέος --- ὃς 
Λαπιθᾶν ὑπερόπλων τουτάκις ἦν βασιλεύς 

Ῥ, 9. 14. ὄν ποτε “--- Κρέοισ᾽ ἔτικτεν Ῥ. 9. 
18. σέ, τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θιγεῖν Ῥ. 9. 
42. "ὦ ἄνα, κύριον ὃς πάντων τέλος οἶσθα᾽" 
Ρ. 9. 44. "παῖδα --- ὃν κλυτὸς ἙἝἭ μᾶς --- 

οἵσει᾽’" Ῥ. 9. 69. Κυράναν, ἅ νιν εὔφρων 
δέξεται Ῥ. 9. 78. ᾿Ιόλαον ---. τόν --- κρύψαν 
ἔνερθ’ ὑπὸ γᾶν Ῥ. 9. 80. κῶφος ἀνήρ τις, 
ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει, μηδὲ 
Διρκαίων ὑδάτων ἀὲ μέμναται, τά νιν 

θράψαντο καὶ ᾿Ιφικλέα, τοῖσι τέλειον ἐπ᾿ 
εὐχᾷ κωμάσομαί τι παθὼν ἐσλόν (ετ) 
Ρ. 9. 81.--9. κούραν, τὰν μάλα πολλοὶ 
ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον Ρ. 9. 107. Ὕπερ- 

βορέων ---. παρ᾽ οἷς ποτε Περσεὺς ἐδαί- 

σατο λαγέτας Ῥ. 10. 81. ὧν θαλίαις 

ἔμπεδον εὐφαμίαις τε μάλιστ᾽ ᾿Απόλλων 
χαίρει Ρ. 10. 84. θησαυρόν, ὃν περίαλλ᾽ 

ἐτίμασε Λοξίας Ῥ. 11. ὅ. ἀγῶνι --- ἐν τῷ 

Θρασυδᾷος ἔμνασεν ἑστίαν Ῥ. 11. 18. 

᾽Ορέστα᾽ τὸν δὴ --- ἐκ δόλον τροφὸς ἄνελε 
δυσπενθέος Ρ. 11. 17. Πυθονίκῳ «--- ἢ 
Θρασυδάῳ, τῶν εὐφροσύνα τε καὶ δόξ᾽ 

ἐπιφλέγει Ῥ. 11. 48. τέχνᾳ, τάν ποτε 

Παλλὰς ἐφεῦρε Ρ. 12. 8. θρῆνον ---. τὸν --- 

ἄιε λειβόμενον Ῥ. 12, 9. υἱὸς Δανάας᾽ τὸν 
ἀπὸ χρυσοῦ φαμὲν αὐτορύτου ἔμμεναι 

Ρ, 12. 17. δονάκων, τοὶ παρὰ καλλιχόρῳ 

ναίοισι πόλι Χαρίτων Ῥ. 12. 26. ἀλλ᾽ 

ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καὶ --- τὸ μὲν δώσει 
Ῥ. 12. 31. νάσω. τὰν --- Ζεὺς ἔδωκεν 
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Φερσεφόνᾳ Ν. 1. 18. ἀοιδὰν ---. τᾶς 
ἀφθονίαν ὅπαζε μήτιος ἀμᾶς ἄπο Ν. 8. 9. 

Μυρμιδόνες --- ὧν παλαίφατον ἀγορὰν 

οὐκ ἐλεγχέεσσιν --- ἐμίανε Ν. 8. 14. 

κιόνων ὕπερ Ἡρακλέος --- ἧρως θεὸς ἃς 
ἔθηκε ναντιλίας ἐσχάτας μάρτυρας κλυτούς 
Ν. 8. 382. Πηλεὺς --- ὃς καὶ ᾿Ιαολκὸν εἶλε 
Ν. 8. 84. ᾿Ασκλαπιόν, τὸν φαρμάκων 

δίδαξε μαλακόχειρα νόμον Ν. 8. δδ. σέο δ᾽ 
ἀγών, τὸν ὕμνος ἔβαλεν ὅπι νέων ἐπιχώριον 

χάρμα κελαδέων Ν. 8. θδ. ᾿Αριστοκλείδᾳ --- 
ὃς τάνδε νᾶσον εὐκλέι προσέθηκε λόγῳ 
Ν. 8. 68, αἰετὸς --- ὃς ἔλαβεν αἶψα Ν. 8. 81. 

ἫἩρακλέος ---. σὺν ᾧ ποτε Τροίαν κρα- 
ταιὸς Τελαμὼν πόρθησε Ν. 4. 2ὅ. ἕδραν, 

τὰν οὐρανοῦ βασιλῆες πόντου τ᾽ ἐφεζόμενοι 
δῶρα καὶ κράτος ἐξέφαναν (Ἡεγινεγάςσῃ : τᾶς 

οοἀά.) Ν. 4. 67. (κεῖνος) τὸν Εὐφάνης 

ἐθέλων γεραιὸς προπάτωρ σὸς ἄεισέν 

ποτε, παῖ (Σ δδβδυπις Κα }}}|68 ἴὸ Ὀ6 

δηϊεοοάςφηξς, οἰμεῖβ γείεσ ἴο ἀγῶνι οΥ 

"Ορσοτριαίνα, οἵ. Ν, 2. 24.) Ν. 4. 89. 

ἄρουραν. τάν ποτ᾽ εὔανδρόν τε καὶ 

νανσικλυτὰν θέσσαντο Ν. δ. 9. Ποσει- 

δάωνα --- ὃς Αἰγᾶθεν ποτὶ κλειτὰν θαμὰ 
νίσεται ᾿Ισϑμὸν Δωρίαν Ν. δ. 87. μείς τ’ 

ἐπιχώριος, ὃν φίλησ᾽ ᾿Απόλλων Ν. δ. 44. 
παῖς ἐναγώνιος, ὃς ταὐύταν μεθέπων 

Διόθεν αἷσαν νῦν πέφανται οὐκ ἄμμορος 

Ν. 6. 13. Σαοκλείδα᾽, ὃς ὑπέρτατος 

᾿Αγησιμάχοι᾽ ὑέων γένετο Ν. 8. 21. 
ἀγώνων ἄπο, τοὺς ἐνέποισιν ἱερούς Ν. 6. 

δ9. Αἴας ---, ὃν --- πόρευσαν Ν. 7. 27. 
[βοαθοῶν τοι. ν. τοι Ν. 7. 88.] πόλιν ---. 
τᾷ καὶ Δαναοὶ πόνησαν Ν. Ἶ. 88. γλῶσσαν, 
ὃς ἐξέπεμψεν παλαισμάτων αὐχένα καὶ 

σθένος ἀδίαντον Ν,, 17. 72. τίν --- Γίγαντας 

ὃς ἐδάμασας Ν. 7. 90. [γέρας τό περ νῦν. ν. 
ὁ, Ο. Ν. 7. 101.} ἡρώων ἄωτοι --- οἵ τε 
κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναισιν ἄρμοζον στρατόν, 

οἵ τ᾽ ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηιάδαι Ν. 8. 11. 

πάρφασις -“--- ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν βιᾶται, 
τῶν δ᾽ ἀφάντων κῦδος ἀντείνει σαθρόν 
Ν. 8. 84. ῥεέθροις, ὧν ἐγὼ μνασθεὶς 

ἐπασκήσω κλνταῖς ἥρωα τιμαῖς" ὅς τότε --- 

ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν Ν. 9. 9--1. 

αἰδὼς --- ἃ φέρει δόξαν Ν.. 9. 84. φιάλαι- 



ὁ, ὅ, ὃς 

σι -- ἃς ποθ᾽ ἵπποι κτησάμεναι Χρομίῳ 

πέμψαν Ν. 9. δῶ. Ἡρακλέος οὗ κατ᾽ 

"Ὄλυμπον ἄλοχος ἬἭρβα --- ἔστι Ν. 10. 17. 
ἑταίρους --- οἴ σε γεραίροντες ὀρθὰν 
φυλάσσοισιν Τένεδον Ν. 11. δ. Δᾶλος, ἐν 
ᾧ κέχυμαι Σ. 1. 4. πατρίδι --- ἐν ᾧ καὶ τὸν 

ἀδείμαντον ᾿Αλκμήνα τέκεν παῖδα, θρα- 
σεῖαι τόν ποτε Γηρνόνα φρίξαν κύνες 
(015) 1. 1. 12---8. ἄρουραν, ἃ νιν --- ἐν 

κρνοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳ Ι. 1. 86. 

φῶτες, οἱ χρυσαμπύκων ἐς δίφρον Μοισᾶν 
ἔβαινον (οἵ Σ: ὅσοι οοἀά.) 1. 2. 1. τὠργεί- 

ου -- χρήματα χρήματ᾽ ἀνήρ’ ὃς φᾶ 
(οἴμετβ νίονν ὅς ἃ5 ἀθπι.) 1. 2, 1]. νίκαν, 

τὰν Ξενοκράτει Ποσειδάων ὁπάσαις “--- 
στεφάνωμα κόμᾳ πέμπεν Ι. 2. 14. χεῖρα --- 
τὰν Νικόμαχος κατὰ καιρὸν νεῖμ᾽ 1. 2. 22. 

γαῖαν --- τὰν δὴ καλέοισιν ’᾿Ολυμπίου 

Διὸς ἄλσος 1. 2. 27. ἀρετὰς --.- αἷσι 

Κλεωνυμίδαι θάλλοντες αἰεὶ --- διέρχονται 
1. 4. 4. Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν ὀψίᾳ ἐν 

νυκτὶ ταμὼν --- μομφὰν ἔχει 1. 4. 88. 

“Ὅμηρος --- ὃς αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις 
ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν 1. 4. 87. 

υἱὸς ᾿Αλκμήνας" ὃς Οὔλυμπόνδ᾽ ἔβα Ι. 4. 
δῦ. θανόντων: τοὺς Μεγάρα τέκε οἱ 

Κρεοντὶς υἱούς" τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν 
φλὸξ --- παννυχίζει 1. 4. θ4---ὃ. Αἰακοῦ 
παίδων τε. τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν 

Τρώων ἔπραθον Ι. ὅ. 86. πατρός. τὸν 
χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον ἄγε 1. 6. 27. 
“θηρός, ὃν πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ 
ἐν Νεμέᾳ" 1. 0. 48. “ἔσσεταί τοι παῖς, ὃν 

αἰτεῖς 1. 6. δ2. ὕδωρ, τὸ --- ἀνέτειλαν 
Ι, 6. 14. θάλος, χάλκασπις ᾧ πότμον μὲν 

πἄρης ἔμειξεν 1. 7. 28. Ζηνί --- ὁ τὰν μὲν --- 
ᾧκισσεν ἁγεμόνα 1. 8. 19. Αἰακὸν ---. ὃ 
καὶ δαιμόνεσσι δίκας ἐπείραινε 1. 8. 28. 

᾿Αχιλέος. ὃ καὶ Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξε 

1. 8. 49. θεόν, ὃς κεραυνοῦ τε κρέσσον 

ἄλλο βέλος διώξει χερί 1. 8. 84. ἵνας 
ἐκταμὼν δορί, ταί μιν ῥύοντό ποτε 1. 8. 82. 
ἀριστέας οἷς δῶμα Φερσεφόνας μανύων 
"Αχιλεύς --- πρόφαινεν Ι. 8. δδ. μιν --- ὃς -- 
ἔλαχεν σελίνων 1. 8. 68. (Ζεύς), ὃς καὶ 
τυπεὶς ἀγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν ᾿Αθάναν 

ἔτ. 84. Εὐξαντίου --- [Κρητ]ῶν μαιομένων 
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ὃς ἀνα[ίνετο)] αὐταρχεῖν Πα. 4. 86. 

“Διὸς ᾿Εννοσίδαν τε ---- χθόνα τοί ποτε 

καὶ στρατὸν ἀθρόον πέμψαν κεραυνῷ 

τριόδοντί τε ἐς τὸν βαθὺν Τάρταρον" 

Πα. 4. 42. Ἰδν ἔμβαίλ Πα. 6. 18. Νεοτττό- 

λεμον ---. ὃς διέπερσεν ᾿Ιλίου πόλιν Πα. 6. 

104. χρηστήριον --- Ἱὲν ᾧ Τήνερον --- 

ἕτεκίεν Πα. 9. 41. τί ἕλπεαι σοφίαν ἔμμεν, 

ἄν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἴσχει; 
(ςοά. ὑπυς διοθδοὶ ἰπ τπᾶγρ., ᾧ σεἰξ.: οὔ. 

ΟἸετι. Αἰοχ.: ᾧ τ᾽ Βοςςκ) ἔγ. 61. 1. 
θεοί, πολύβατον οἵ τ’ ἄστεος ὀμφαλὸν 

θυόεντ᾽ --- οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ’ 
εὐκλέ᾽ ἀγοράν ἐγ. 78. 8. ἐπὶ τὸν κισσοδαῆ 

θεόν, τὸν Βρόμιον τὸν ᾿Εριβόαν τε βροτοὶ 
καλέομεν (ὃν --- ὃν ν. 1.: τε οἵη. ςοὐᾶ,. 

ΠΟΒΒΜΠΕ: ἀοοῖλ ὑπυτῇ νοὶ αἰξεταπὶ τὸν 

ἀε}.) ἐγ. 70. 10. ᾿Αλαλά, --- ᾧ θύεται ἄνδρες 
ἕγ. 18. 2. ἀνδρὸς δ᾽ οὔτε γυναικός, ὧν 

θάλεσσιν ἔγκειμαι Παρθ. 2. 36. νίκαις, αἷς 

ἐν ἀιόνεσσιν ᾿Ογχη[ίστοῦ κλυ]τᾶς, ταῖς 

δὲ ναὸν ᾿Ιτωνίας --- χαίταν στεφάνοις 
ἐκόσμηθεν Παρθ. 2. 46. θυγάτηρ «--. 
᾽᾿Ανδαισιστρότἄ ἂν ἐπάσκησε Παρθ. 2. 71. 

Ὑμέναιον, ὃν --- λάβεν (ὃν ΞυρΡ. Ηες- 
τοδηη: οτ. ςοἀἁ.) Θρ. 8. 7. ψυχὰς --- ἐκ 
τᾶν βασιλῆες ἀγανοὶ --- αὔξοντ᾽ τ. 188. 8. 
ἑορτὰ --- ἐν ᾧ πρῶτον εὐνάσθην τ. 198. 

᾿Ελπίς, ἃ μάλιστα --- κυβερνᾷ ἔτ. 214. 8. 
Ὁ. ὙἼοτα ἴπὸ δπιοσοάοηξ ἐοἸϊοννβ [ἢ τεὶ. 

οἰ. [ταί τε ναίετε (Βετρ: αἵ τε οοὐὰ.) 

Ο. 14. 2.)}) ὄσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, 
ἀτύζονται βοὰν Πιερίδων ἀίοντα --- ὃς τ᾽ 

ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, θεῶν πολέμιος, 
Τυφώς Ρ. 1. 18. ὃς δὲ διδάκτ᾽ ἔχει, ψεφεν- 

νὸς ἀνὴρ Ν. 8. 21. οἷσι δὲ Φερσεφόνα 
ποινὰν παλαιοῦ πένθεος δέξεται, ἐς τὸν 

ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἕτει ἀνδιδοῖ 
ψυχὰς πάλιν ἔτ. 138. 1. ὁ χοροιτύπος, ὃν 

Μαλέας ὄρος ἔθρεψε, Ναίδος ἀκοίτας 

Σιληνός ἔτ. 166. ς. ΜΓ ἰπηϊοτγίος 

δηϊτεοσοάεηΐξ. “ἀρχαίαν κομίζων πα- 
τρὸς ἐμοῦ --- τάν ποτε Ζεὺς ὥπασεν λαγέτᾳ 

Αἰόλῳ καὶ παισὶ τιμάν (ἀρχὰν ἀγκομίζων 
Ομδετίβ) Ῥ. 4. 107. μακάριος, ὃς ἔχεις 

καὶ πεδὰ μέγαν κάματον λόγων φέρ- 

τατων μναμήιϊι᾽ Ρ. ὅδ. 46. ἃ. α. ἐξ 



ὁ, ὅ, ὃς 

οὗ, ἡγοιν ἰμεὴ οη ἐξ οὗ πολύκλειτον 
καθ᾽ “Ἑλλανας γένος ᾿Ιαμιδᾶν Ο. 6. 71. 

ἐξ οὗ Θέτιος ἐγόνος οὐλίῳ μιν ἐν "Αρει 

παραγορεῖτο μὴ ποτε σφετέρας ἄτερθε 
ταξιοῦσθαι --- αἰχμᾶς Ο. 9. 76. β. ν. 

οὕνεκεν. 5. ὙΏΟΤΘ ἕδς απίεσεάεπε 18 

οὔϊετεὰ α. Ῥοίπρ, ἀεπιοηβέγδνο ἰῃ 

ϑαῖὴς οδὲ 88 σεὶ.0 ἀντεβόλησεν τῶν 
ἀνὴρ θνατὸς οὕπω τις πρότερον (τοιού- 
τῶν ὧν) Ο. 18. 31. ὧν ἔραται, καιρὸν 
διδούς (τούτων ὧν) ῬΡ. 1. δ7. τῶν δ᾽ 

ἕκαστος ὀρούει, τυχών κεν ἀρπαλέαν 
σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ ποδός (τούτων 

ὧν) Ρ. 10. 61. πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν 

σθένος, βουλαῖσι δὲ φρήν, ἐσσόμενον 

προιδεῖν συγγενὲς οἷς ἕπεται (τούτοις 
οἷς) Ν. 1. 28. σύνες ὅ τοι λέγω (τοῦτο δ) 

τ. 106. 1. ἀλᾶται στρατῶν, ὃς ἀμαξοφόρη- 
τὸν οἶκον οὐ πέπαται (ἐκεῖνος ὅστις) ἔτ. 

106. 2. τὰς δὲ Θεοξένον ἀκτῖνας πρὸς 
ὄσσων μαρμαρυζοίσας δρακεὶς ὃς μὴ πόθῳ 

κυμαίνεται ἔτ. 123. 4. ὃς μὲν ἀχρήμων, 

ἀφνεὸς τότε {τ. 124. 8. β. είῃς 

αϑϑὶ παῖε το ἴα οα868 οὗ ἔπε σοὶ. τιμὰ 

δὲ γίνεται, ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λόγον 

τεθνακότων (τούτοις, ὧν) Ν. 7. 82. Ζεῦ 

πάτερ, τῶν μὰν ἔραται φρενί, σιγᾷ οἱ 
στόμα (ταῦτα ὧν) Ν. 10. 29. ὀρνιχολόχῳ 

τε καὶ ὃν πόντος τράφει (ἐκείνῳ ὃν) [. 1. 
48. ἔ. ἤοσα δηϊεοσάσπε ἀοεβ ποῖ 
σοσσεβροῃὰ ἴἰὸ το]. ἰΏ σομδλάοσ οὐ πυπιῦας. 

ὀρθὰν ἄγεις ἐφημοσύναν, τά ποτ’ ἐν 

οὔρεσι φαντὶ μεγαλοσθενεῖ Φιλύρας υἱὸν 
ὀρφανιζομένῳ Πηλείδᾳ παραινεῖν (Ετ. 

Βομια : τὰν ςοἀά.) Ῥ. 6. 21. 

2. ς. 5υ0). ἃ. νγοοράβὰ Ὦν ἀσδηϊία 

δηξεςσάεηϊ. α. μῶμος ἐξ ἄλλων κρέ- 

ματαῖι φθονεόντων τοῖς, οἷς ποτε πρώτοις --- 

αἰδοία ποτιστάξῃ Χάρις εὐκλέα μορφάν 

(ν. 1. ποτιστάξει, -ἀζε!) Ο. 6. 76. ὁ δ’ 

ὄλβιος ὃν φᾶμαι κατέχωντ᾽ ἀγαθαί (κατ- 
ἐχοντ᾽ ν. 1.) Ο. 7. 10. ἐκ πόνων δ᾽, οἱ σὺν 
νεότατι γένωνται σύν τε δίκᾳ Ν. 9. 44. 
β. «δαά. κε ἄν. ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀνήρ, 
ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἔλῃ, στέφανον ὕψιστον 
δέδεκται Ῥ. 1. 100. “γένος, οἷ κεν τάνδε --- 
νᾶσον ἐλθόντες τέκωνται φῶτα᾽’ Ῥ. 4. 61. 

868 ὁ, ὅ, ὃς 

ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς, ὃς 
ἂν --- τὰ μέγιστ᾽ ἀέθλων ἕλῃ Ρ. 10. 28, οἵ. 
Ρ. δ. θὅ πέτα. Ὁ. Ποῖα [86 δῃηξοοοάεπε 

186. οὐχ οὰ α. Ὀοΐηρ ἀοιποπϑίγα δνο 

ἴῃ ϑδᾶπι6 οᾶ86 ἃ8 τοὶ. δίδωσί τε Μοῖσαν 

οἷς ἂν ἐθέλῃ Ρ. δ. 66. ὃς δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθλοις --- 

ἄρηται κῦδος ἁβρόν, εὐαγορηθείς κέρδος 
ὕψιστον δέκεται 1. 1. 0. Ββ. ΨΒοτε ἴδο 
ΤΕ]. 8 αϑβϑίτηϊϊαίεὰ ἴο ἐπε οἄ86 οἱ ἴ86 

δῃιεοοςἀοηΐ. ἐν δὲ πείρᾳ τέλος δια- 

φαίνεται ὧν τις ἐξοχώτερος γένηται 

(τούτων ) Ν. 8. 71. τὰ δ᾽ αὐτὸς ἀντιτύχῃ, 
ἕλπεταί τις ἕκαστος ἐξοχώτατα φάσθαι 

(ταῦτα ὧν: ἄν τις τύχῃ οοὐά., οοττ. 
Μέηρατγο) Ν. 4. 91. σ. ΜΒοΓο ἴδ6 

δηϊοοοάσηξ ἀ065 ποξ σΟΣΤΕΒρΡΟΠά ὙΠ [Β6 

τοὶ. ἰῃ βοπάοσ οἵ πυτρογ, ν. Ῥ. 4. δ1 

ΒΌΡΓΑ ἃ. β. 

3. ς. ορῖ. ἃ. ἢ ἀοῆπίτο δπιοοράοπί. 

ἅπαντας ἐν οἴκῳ εἴρετο παῖδα, τὸν 
Εὐάδνα τέκοι (ν. Οσοοάνήη, Μ ἃ Τὶ, 

8 100) Ο. 6. 49. Ῥ. δἀὰ. κε ἄν, ν. Ρ. 9. 

119 ἱπίτα ς. ς. δηϊοοοεάδοηξς οαπξίεά, 

Ὀοὶης ἀοτηοηδβίταιξνα «85ἰ πλϊ]αϊεὰ ἕο 86 

᾿ς οἱ τὰς τεὶ. θανεῖν δ᾽ οἷσιν ἀνάγκα, 

τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας --- ἕψοι μάταν; 
(ὈγΖ.: οἷς εοἀά.) Ο. 1. 82. εἶπε δ’ ἐν 
μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν 

ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις (ΤΆ οταίίο τεοῖα 
του] Ὀς ὃς ἂν --- ψαύσῃ,᾽"" ΟΠ ἀοτῖσανο) 

Ρ. 9. 119. 
4. {.- 5. ἀαξ. ὕχο δᾶν., -Ὃ ὡς. ζεῦξον 
ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων ᾧ τάχος Ο. 6. 28. 

ἐνυπνίῳ δ᾽ ᾧ τάχιστα πιθέσθαι κελήσατο 
μιν (Καγνϑβοῦ: δ᾽ ἄ, δαί, δέ οοἀά.) Ο. 13. 79. 

5. Εχχ. ψεγα στὸ]. οοηὶ. 18 Ροβίροποὰ 

νη τοὶ ΟἹ. 85 βεοοπὰ μψοτγὰ, Ο. 1. 12, 

Ο. 1. 82, Ο. 8. 8, Ο. 2. 28, Ο. 8. 14, Ο. 6. 86, 
Ο. 8. 16, Ρ. 4. 10, Ῥ. 4. 240, Ρ. ὅ. 

10, Ῥ. δ. 41, Ρ. ὅ. 82, Ρ. 6. 60, Ρ. 9. 44, 
1.1. 18,1. 7. 86, ἔτ. 12, Πα. 4. 42, Παρθ. 2. 

11: 18 τϊισὰ νοζά, ΟἹ ὅ. 12, Ο. 9. 84, 
Ρ. 2, ὅ, Ν. 8. 32, Κρητ]ῶν μαιομένων ὃς 

ἀνα[ίνετο)] αὐταρχεῖν Πα. 4. 86. 45 
Ἰουτίῃ νογὰ, οὐ τῇοτο, ὠκυπόρων ἀπὸ 
ναῶν ὁ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ᾽ ἁλικίαν 
Ῥ. 1. 14. λέγονται μὰν βροτῶν ὄλβον 



ὁ, δ, ὃς 

ὑπέρτατον οἱ σχεῖν Ρ. 8. 89. ἐσσόμενον 
προιδεῖν συγγενὲς οἷς ἕπεται Ν. 1. 28. τὰς 

δὲ Θεοξένον ἀκτῖνας πρὸς ὄσσων μαρμα- 

ρυζοίσας δρακεὶς ὃς μὴ πόθῳ κυμαίνεται 
ἐν. 128, 4. 

6. ἰπ οτγαβὶβ, ν. οὔνεκεν. 

7. (ταρῦ. Ἴνοιον ἃ σοὶ σε Πα. 0. 168 

Ἰοῦν οἱ Ζηνί Πα. 6. 1δ4. Ἰυϊὸν ἔτι τέξει" τὸν 

απί Πα. 10. 21. ἐγχώριαι, [ἀγ]λαὸς ἃς ἐν᾿ 
ἐρκεί (ἄς -- ἕως ΝΥΝῚ.) Πα. 13. 20. τόν 
ποτεῖ Πα. 22. 9. τοὶ πρόιϊδ[ο)ν αἶσαν αΓ 

(καί)τοι ὅ5.ῃς.) ἐσ. 1404. 49 (28) Ἰαδις, 

οὕς οἷ[[ (οἱ εης!. μοβϑὲ νοσβοσὶ Ῥ. ροποσο 

βοὶςξ, ποῖϊ. 85:5}}} ἐσ. 169, 81. ὃς Δολόπων 

ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον ἔτ. 183. 

Β. ἀοσπιοπβίγαϊινο (ὁ, τοῦ, [τοῖο ςοπὶ.], τῷ, 

τόν, τοί, οἵ, τῶν, τοῖς, τοῖσι(ν), τούς; ἁ, 

τᾶς οοηΐ., τᾷ, τάν, ταί, αἱ, ταῖς, τάς; τό, 

τοῦ, τό, τά, τῶν, τά: ὅς, 1.2. 11, ν. Α..1. ἃ. 

ΒΌΡΓΑ.) 

1. ςοπιυϊποὰ ὐῖὰ ναπουβ Ῥαγ.01]1ε8. ἃ. 

μέν... δέ. ἀλλ᾽ ὁ μὲν Πυθῶνάδ᾽ -- 
ᾧχετ᾽ ἰὼν ---. ἀἁ δὲ --- τίκτε θεόφρονα 
κοῦρον Ο. 6. 81---9. [τὸ μὲν --- τὸ δὲ, ν. 

ἱπίτα δα, Ο. 7. 28. ἐδόκησαν --- τάμνειν 

τέλος, τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν ᾿Ατρέος 
"Ἑλέναν κομίζοντες, οἱ δ᾽ ἀπὸ πάμπαν 

εἴργοντες Ο, 18. δ8---9. [τὰ μὲν ---- τὰ δὲ. 
ν. ἱπέγα δὺ, Ρ. 2. 0δ.] ᾿Ασκλατπιόν ---. τὸν 

μὲν εὐίππου Φλεγύα θυγάτηρ πρὶν τε- 

λέσαι, --- κατέβα ---- ἁ δ᾽ -- ἄλλον 

αἴνησεν γάμον Ρ. 8. 8---12. τοὺς μὲν 

ὧν --- λύσαις ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων 

ἔξαγεν --- τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν ὀρθούς 

Ρι. 8. 47---κθ8. τοὺς μὲν μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς 

ἀμφέπων, τοὺς δὲ προσανέα πίνοντας 
Ῥ. 8. δ1---ῶὦ, ἐν δ᾽ αὖτε χρόνῳ τὸν μὲν 

ὀξείαισι θύγατρες ἐρήμωσαν πάθαις εὐφρο- 
σύνας μέρος αἱ τρεῖς --- τοῦ δὲ παῖς Ῥ. 8. 

917---100. [διδύμους υἱοὺς --- τὸν μὲν 

᾽Εχίονα, κεχλάδοντας ἦβᾳ, τὸν δ᾽ Ἔρυτον 
(ν. Ὁ. 1. 4 ἰπέσα) Ρ. 4. 179.] [τὸ μὲν --- 

τὸ δ᾽. ν. δ. ἃ ἱπέτα Ρ. 11. 68---4.} τὸ μὲν 

δώσει, τὸ δ᾽ οὕπω Ῥ. 12. 82. δράκοντα: ---. 

τοὶ μὲν --- ἐς θαλάμον μυχὸν εὐρὺν ἔβαν 

“-- ὁ δ᾽ ὀρθὸν μὲν ἄντεινεν κάρα Ν. 1. 
41-ὃ. φυᾷ δ᾽ ἕκαστος διαφέρομεν βιο- 

ὁ, ὅ, ὃς 

τὰν λαχόντες, ὁ μὲν τά, τὰ δ᾽ ἄλλοι 

Ν. 1. 86. μεταμειβόμενοι δ᾽ ἐναλλὰξ ἁμέραν 
τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται, τὰν 

δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν γνάλοις Θεράπνας 
Ν. 10. δδ---6ὁ. ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν 
κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον τὸν 

δ᾽ αὖ καταμεμφθέντ᾽ ἄγαν ἰσχὺν οἰκείων 

παρέσφαλεν καλῶν --- θυμός Ν. 11. 29---80. 

ναόν: τὸν μὲν Ὑπερβορίέοις) ἄνεμος 
ζαμενὴς ἔμειξί --- 5, ὦ Μοῖσαι' τοῦ δὲ 
παντέχ[νοι) ᾿Αφαίστον παλάμαις καὶ 

᾿Αθά[νας)] τίς ὁ ῥυθμὸς ἐφαίνετο; (τοῦ 
οοϊ. Ηυπε: τὸν Π.) Πα. 8. 68. ἁ μὲν ἀχέταν 
Λίνον αἵλινον ὕμνει, ἁ δὲ Ὑμέναιον ---. ἁ δ᾽ 

᾿Ἴάλεμον Θρ. 8. 6--9. καὶ τοὶ μὲν ἵπποις 

γνμνασίοισι {τε ὃ», τοὶ δὲ πεσσοῖς, τοὶ δὲ 

φορμίγγεσσι τέρπονται Θρ. 7. 6. Ῥ. 
ψ ἢ μέν ΟἸΙΥ α. ἰπ μέν ... δέ οοη- 

βἰγυςοπ. ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει, 

τὰ μὲν χερσόθεν ἀπ᾽ ἀγλαῶν δενδρέων, 
ὕδωρ δ᾽ ἄλλα φέρβει Ο. 2. 413. τὰ μὲν 
ἁμετέρα γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει, ἐκ 

θεοῦ δ’ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν 
ὁμοίως Ο. 11. 8. τῷ μὲν ᾿Απόλλων ἅ τε 

Πυϑὼ κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων ἕπορεν [π- 

ποδρομίας. ἀπὸ δ᾽ αὐτὸν ἐγώ Ρ. 4. θ6. τὸν 
μὲν οὐ γίνωσκον: ὀπιζομένων δ᾽ ἔμπας 

τις εἶπεν καὶ τόδε Ῥ. 4. 80. τοὶ μὲν ἀλλάλοισι 

ἀμειβόμενοι γάρυον τοιαῦτ᾽. ἀνὰ δ᾽ 
Ρ. 4. 98. [τὸ μὲν ὅτι --- μάκαρ δὲ καὶ νῦν --- 

ὅτι ν. δ. ἃ. ἰηέγα. Ῥ. δ. 18.] τὰ μὲν παρίκει᾽ 

τῶν νῦν δὲ Ρ. 6. 44. [ὡς τὸ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ 

χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανός ν. 

δ. αἰηπίγα Ν. θ. 3.1] τὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας 
χερσὶ βαστάζεις ἕτερον δ᾽ ἑτέραις Ν, 8. 8. 

τοὶ μὲν ὧν Θήβαισι τιμάεντες ἀρχᾶθεν 

λέγονται -- ὅσσα δ᾽ (τοί τείεῖ8 ἴο 

ΚΙεοην πα, ν. 4) 1. 4. 7. "παῖδα --- τὸν 

μὲν ἄρρηκτον φυάν -- , θυμὸς δ᾽ ἑπέσθω᾽᾽ 
δηδοοϊαΐμοπ 1. 6. 47. τὰν μὲν --- πόλιος 

ᾧκισσεν ἀγεμόνα. σὲ δ᾽ 1. 8. 19. “ἀλλὰ τὰ 

μὲν παύσατε. βροτέων δὲ λεχέων τύχοισα 

υἱὸν εἰσιδέτω θανόντ᾽“ 1. 8. 86. καὶ τὸ μὲν 

διδότω θεός. [ὁ δ᾽) ἐχθρὰ νοήσαις ἤδη 

φθόνος οἴχεται Πα. 2. 88... Ββ. ἰη μέν... 

τε οοπϑισυςοῃ. [τὸ μὲν --- ὅτι ---- ὅτι τε 

ν. δ. 4. ἱπέτα Ῥ. ὦ. 81.] [ἀυῦ. Ν. 11. 46.) 



ὅ, ὅ, ὃς 

ἕλκεα ῥῆξαν --- τὰ μὲν ἀμφ᾽ ᾿Αχιλεῖ 
νεοκτόνῳ, ἄλλων τε μόχθων ἐν πολυφθό- 

ροις ἁμέραις Ν. 8. 80. τὸ μὲν ἔλευσεν" ἴδον 
τ᾽ ἄποπταί (τό -- Μεάμξα'ς ἡεαᾶ, Ἰ,ΟΌΕ]: 

τοτί. δάν.) Δ. 4. 89. γ. ἴῃ μέν... ἀτάρ 
οοπδισυςξίοη. οἱ μὲν κρίθεν’: ἀτὰρ 

᾿Ιάσων Ῥ. 4. 1068. ς. 1} δέ ΟἿΪΚ 

α. ἰπ μέν ... δέ οοπβιίγυςξίοη. παρὰ 

μὲν τιμίοις θεῶν οἵτινες ἔχαιρον εὐορκίαις 

ἄδακρυν νέμονται αἰῶνα, τοὶ δ᾽ ἀπροσ- 

ὁρατον ὀκχέοντι πόνον Ο. 2. 67. αἴ γε μὲν 
ἀνδρῶν πόλλ’ ἄνω, τὰ δ᾽ αὖ κάτω -“-- 
κυλίνδοντ᾽ ἐλπίδες Ο. 13, 6. πολλὰ δ᾽ 

ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν, ἔμπαλιν 
μὲν τέρψιος, οἱ δ᾽ ἀνιαραῖς ἀντικύρσαντες 

ζάλαις Ο. 12. 11. πολλοῖσι μὲν γὰρ ---. τὰ δὲ 

καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει Ῥ. 8. 28. θάνεν μὲν 
αὐτὸς ἥρως ᾿Ατρείδας ---, ὁ δ᾽ ἄρα γέροντα 
ξένον Στροφίον ἐξίκετο Ρ. 11. 84. πολλὰ 
μὲν γὰρ ἐν κονίᾳ χέρσῳ, τὰἀ δὲ γείτονι 

πόντῳ φάσομαι Ν. 9. 48. ὃς μὲν ἀχρήμων, 

ἀφνεὸς τότε, τοὶ δ᾽ αὖ πλουτέοντες ἔτ. 
124. 8. ἄλλαν μὲν σκέλος, ἄλλαν δὲ πᾶχί(υν], 

τὰν δὲ -- αὐχένα φέροισαν ἐγ. 109. 81. 

ἀελλοπόδων μὲν τιν᾽ εὐφραίνοισιν ἵππων 
τιμαὶ καὶ στέφανοι, τοὺς δ᾽ ἐν πολυχρύσοις 
θαλάμοις βιοτά ἔτ. 221. 38. Ββ. ὁ δέ... 

ὁ δέ. ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι ἔκ τ᾽ !Αρ- 
γεος ἔκ τε Θηβᾶν, οἱ δ᾽ Αρκαδες, οἱ δὲ καὶ 

Πισᾶται Ο. 9. 67---8. γ- ἄλλος δέ... 
ὁ δέ. ἄλλαι δὲ δύ᾽ ἐν Κορίνθου πύλαις 
ἐγένοντ᾽ ἔπειτα χάρμαι, ταὶ δὲ καὶ Νεμέας 

᾿Εφαρμόστῳ κατὰ κόλπον Ο. 9. 87. 
δ. ΏΟΓΕ ἃ μέν δης 6515 15 βυρρσεββεα. 

διασωπάσομαι οἱ μόρον ἐγώ" τὸν δ᾽ ἐν 
Οὐλύμπῳ φάτναι Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκονται 

Ο. 18. 92. ὁπόθ᾽ ᾿Αρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν, 

ὁ δὲ Νηρίος εὐβούλον Θέτιν παῖδα κλυτάν 
(ὁ μὲν Κάδμος Ξυρρτεββεα) Ῥ. 8. 92. 

Νεστόρειον γὰρ ἵππος ἄρμ᾽ ἐπέδα ---. ὁ 
δ᾽ ἔφεπεν κραταιὸν ἔγχος Ρ. 6. 38. νέᾳ δ᾽ 

εὐπραγίᾳ χαίρω τι: τὸ δ᾽ ἄχνυμαι, 

φθόνον ἀμειβόμενον τὰ καλὰ ἔργα Ρ, 7. 18. 
᾿Αγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ᾽ ᾿Αρισταῖον 

καλεῖν Ρ. 9. 68. πολλὰ γάρ μιν παντὶ 

θυμῷ παρφαμένα λιτάνευεν. τοῖο δ᾽ 

ὀργὰν κνίζον αἰπεινοὶ λόγοι (Ἡογηιαηη: τοῦ 

ὁ, ὅ, ὃς 

δὲ εοἀά.: τοῖο τεΐετβ ἴο μιν) Ν. δ. 32. αὐτί- 

κα γὰρ ἦλθε Λήδας παῖς διώκων. τοὶ δ᾽ 

ἐναντίον στάθεν Ν. 10. 60. ἄραντο γὰρ 
νίκας ἀπὸ παγκρατίου τρεῖς ἀπ᾽ ᾿Ισθμοῦ, 

τὰς δ᾽ ἀπ᾽ εὐφύλλον Νεμέας 1. 6. 61. 
ἐλάφῳ τὰν δ' ἐπ᾽ αὐχένι στρέφοισαν 

κάρα "ἴτ. 107. 65. ἱττεκυ ασΥ οοοτάϊ- 

ῃδιςα ιυἱῖῃ τεὶ., νίκαις, αἷς ἐν ἀιόνεσσιν 

᾿Ογχηϊστοῦ κλυ)τᾶς ταῖς δὲ ναὸν ᾿Ιτω- 

νίας αἱ --- 1α χαίταν στεφάνοις ἐκόσμηθεν 
Παρθ. 2. 47. ς8Ρ. αἰΐϊοτ ἃ ϑρεεοῖ, οἴ. 

Εὔδγεσ, Ἐογπιργοῦϊοπι, 41---4, ὡς ἄρα 

μάννε᾽ τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι Ο. 6. δῶ. 

τὸν δὲ θαρσήσαις ἀγανοῖσι λόγοις ὧδ᾽ 
ἀμείφθη (ὧς μὲν ἔφα βυρρτοβ86ἀ) Ῥ, 4. 101. 

τὸν δὲ Κέντανρος ζαμενὴς --- εὐθὺς ἀμεί- 

βετο Ρ. 9. 38. τὸ δ᾽ ἐναντίον ἔσκεν Ν. ὅ. 81. 

ὧς φάτο' τοὶ δ᾽ ἐπὶ γλεφάροις νεῦσαν 

ἀθανάτοισιν 1. 8. 46. ἃ. (οἹονεὰ ὈγῪ 

Ῥτοργεββῖνα μέν, ΟἹ ΡΒ δβἰβίηρ 65Ρ. 80]. 

οἱ ρτεοραϊΐϊης β8θπίεποθσ.0 τῷ μὲν εἶπε 
Ο. 1. 18. τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς ἔδωκεν 

Ο. 1. 86. τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας πραύμητίν 

τ᾽ ᾿Ελείθυιαν παρέστασ᾽ Ο. 6. 41. τὸν μὲν 

κνιζομένα λεῖπε χαμαί Ο. 6. 44. τῷ μὲν ὁ 

Χρυσοκόμας --- πλόον εἶπε Ο. 7. 82. 

τοῖσι μὲν ἐξεύχετ᾽ Ο. 18. 60. τῷ μὲν 
διδύμας χάριτας εἰ κατέβαν --- ἄγων Ρ. 8. 
12. ἕν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα σύνδνο δαίονται 

βροτοῖς ἀθάνατοι. τὰ μὲν ὧν οὐ δύνανται 

νήπιοι κόσμῳ φέρειν (ὉυὉ ρΡετπᾶρ8 τά 
Τοίοσβ ἴο ἐς μαποσγαὶ ἀϊβιτ θυ οπ οὗ 

βοοὰ δηὰ 1}}) Ῥ. 8, 83. φῶτα ---- τὸν 

μὲν --- Φοῖβος ἀμνάσει᾽᾽ Ῥ. 4. 68. ὡς φάτο᾽ 

τὸν μὲν ἐσελθόντ᾽ ἔγνον ὀφθαλμοὶ πατρός 
Ῥ. 4. 120. “ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον 

καὶ θρόνος, τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας 

λῦσον᾽᾽ Ρ. 4. 184. τῶν μὲν κλέος ἐσλὸν 
Εὐφάμου τ᾽ ἐκράνθη σόν τε, Περικλύμεν᾽"" 
Ρ. 4. 114. Κυράναν. ἁ μὲν οὔθ᾽ ἱστῶν 
παλιμβάμους ἐφίλησεν ὁδούς Ῥ. 9. 18. ὁ 

μέν πον τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ ἔπραξεν, τὸ 
δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς 
(Τεῖοϊ.: τεοῖσί τε οοἀά.;: τε ἀεὶ]. (δ! οτρυ8 

56ς. Σ: ὁ τείοτβ ἰο αὐτόν ν. 8: Ρεγῆδρ5 ὁ 
μέν --- τὸ δέ 18 τὰς οοττοςῖ δε Π 6515) Ῥ. 

10. 11. τῷ μὲν ᾿Αλεκτρᾶν ὕπερθεν δαῖτα 



ὁ, δ, ὅς 

πορσύνοντες --- αὔξομεν 1. 4. 61. τὸν 
μὲν --- κελήσατο νεκταρέαις σπονδαῖσιν 

ἄρξαι καρτεραίχμαν ᾿Αμφιτρνωνιάδαν 1. 

6. 87. τοῦ μὲν ἀντίθεοι ἀρίστενον υἱέες 

Ι, 8. 24. τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ᾽ ἀοιδαὶ 
Ἰξλιπον 1. 8. δ6. τὸν μὲν οὐ κατελέγχει 

κριτοῦ γενεὰ πατραδελφεοῦ 1. 8. θὅ. 
δᾶν. τὰ μέν, ν. Ῥ. 11. 40, Ν. 8. 43, ὅ. Ὁ 

ἐπέσα. ς. ἰοἸ]οννεὰ Ὀν Ῥγοργεβϑίνα δέ, 
επιρ δ βὶπρ βοπὶθ ὑγονίουβ ψοσγά (5) Ὡοῖ 

ποσί }ν δα εοῖ οἱ ἔπος Ῥγοοοάϊης 56- 

ἴσπος. Εὐρντρίαιναν: ὁ δ’ αὐτῷ πὰρ 

ποδὶ σχεδὸν φάνη Ο. 1. 78. ἐπί οἱ νεφέλαν 
ἀγκύλῳ κρατὶ --- κατέχευας" ὁ δὲ κνώσσων 
ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ Ῥ. 1. 8. (θεραπόν- 

τεσσιν.) “τῶν δ᾽ ἐλάθοντο φρένες" Ρ. 4.41. 

(συγγενέσιν.) οἱ δ᾽ ἐπέσποντ᾽ Ρ. 4. 188. 

τῶν δ᾽ ἀκούσαις αὐτὸς ὑπαντίασεν (Ὑ“Βοτα 

τῶν τείογϑ ἴο ἴδ 80) ςοὲ οἱ [86 ὑτεςςάϊηρ 

βοῃίοπςθ) Ρ. 4. 18δ. τὰ δ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἀνδράσι 

κεῖται (ῃοο τά τοίοσβ ἴἰο ἐσλά ν. 78) 

Ῥ. 8. 10. ὁ δὲ τὰν εὐώλενον θρέψατο 

παῖδα Κυράναν Ρ. 9. 17. ([ὥραισι καὶ 
Γαίᾳ.) ταὶ δ᾽ --- νέκταρ ἐν χείλεσσιν καὶ 

ἀμβροσίαν στάξοισι Ῥ. 9. 62. ἢ ἑτέρῳ 
λέχει δαμαζομέναν ἔννυχοι πάραγον κοῖ- 

ται; τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλά- 

κιον (τὸ -- τοῦτο, δατηπιηρ ὑὉΡ {86 ῥγε- 
νίουβ 8εηΐεπος) Ῥ, 11. 26. (Τειρεσίαν.) ὁ 

δέ οἱ φράζε καὶ παντὶ στρατῷ Ν. 1. 61. 

(Μοισᾶν.) αἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν 

Ν. δ. 2δ. (Νεοπτόλεμος.) ὁ δ᾽ ἀποπλέων 
Σκύρου μὲν ἅμαρτε Ν. 7. 86. θρέψε δ᾽ 

αἰχμὰν ᾿Αμφιτρύωνος. ὁ δ᾽ ὄλβῳ φέρτατος 
ἵκετ᾽ ἐς κείνου γενεάν (ὁ 18 τοξεττοὰ νατίου- 

ἸΥ ἴο Ζευβ δῃὰ Απιρμἱΐσγοη) Ν. 10. 18. 

ἄνδωκε δ᾽ αὐτῷ --- Τελαμών, ὁ δ᾽ ἀνατεί- 

ναῖς οὐρανῷ χεῖρας ἀμάχους αὔδασε (ὁ 
τοίοτβ ἴο αὐτῷ) 1. θ. 41. (Θέμιν.) ἁ δὲ --- 

τίκτεν ἀλαθέας “ὥρας (αὶ ρετθδρβ δὲ 

Ὀαϊδηςαβ μέν ν. 1) {τ. 80. 6. ὁ δὲ κηλεῖται 

ἃ. 2. 21. ἁ δ’ ἔργμασιϊ Παρθ. 2. 18. ὁ δ’ 
ἄφίαρ πΊλεκτόν τε χαλκὸν ὑπερηΐ (ἰ. ο. 
ῬΗ γα ε8, ἢο ἰβ {π6 Βυρ͵εοῖ οἱ ἴδῃς 

νογ ἴῃ ν, 21) τ, 169. 26. τοὶ δ᾽ αὐτί 

γ4τ. 8338. 9, ξ. Ἔεχχ. νὴ μέν͵... δέ, 

πεῖ ἴπ6 σοπηεοοῃ 18 οὐβουτοὰ ὉΥ 

8600 ὁ, δ, ὃς 

Ἰδουπᾶ. τοὶ δ᾽ ἐπίμπλαν ἐσσύμενοι 

πίθους (μέν δυρρτοβ8ε4) "“(τ. 1040. 85 

δελφῖνος ---, τὸν μὲν ἀκύμονος ἐν πόντου 

πελάγει αὐλῶν ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν μέλος 

(τεῖ.) τ. 1400. 10. οἱ μὲν κατωκάρα 
δεσμοῖσι δέδενται ἔτ. 161. δ. οοπιδίηςὰ 

στ γάρ. (παισὶ Λήδας.) τοῖς γὰρ 
ἐπέτραπεν Οὔλυμπόνδ᾽ ἰὼν θαητὸν ἀγῶνα 
νέμειν Ο. 8. 80. (Κόρινθον.) ἐν τᾷ γὰρ 
Εὐνομία ναίει Ο, 18. 6. (Κάστορος.) τὸν 
γὰρ "Ἴδας --- ἔτρωσεν Ν. 10. θ0. αἰῶνος 
εἴδωλον (ποτι.). τὸ γάρ ἐστι --- ἐκ θεῶν (τ. 

1810. 2. ἢ. οοταδπεὰ νἱτ καί. 

εὐναὶ δὲ παράτροποι ἐς κακότατ᾽ ἀθρόαν 

ἔβαλον: ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ᾽ (ποτὶ τὸν 
καὶ ςοηΐ. Μοιητιβο) Ρ, 3, 806. ο8Ρ. νι} 

ξοΊΟΓΑΙ τεοίογοηος ἴο ρῥτγεοεάΐϊηρ, τὸ καὶ 

ἀνδρὶ κώμον δεσπότᾳ πάρεστι Συρα- 
κοσίῳ (,. ο. τὸ ἐπὶ ᾿Αμφιαράον ῥηθέν Σ᾿.) 
Ο. 6. 17. ἰατὰ δ᾽ ἐστὶ βροτοῖς σύν γ᾽ 

ἐλευθερίᾳ καὶ τά 1. 8. 16. ἔδοξ᾽ ἦρα καὶ 
ἀθανάτοις, ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον 
ὕμνοις θεᾶν διδόμεν. τὸ καὶ νῦν φέρει 
λόγον 1. 8. 61, «οἴ. Ο. 6. 66. ἱ. ςοτα- 

Ὀϊποᾶά ψἰ καί... γάρ. καὶ τοὶ γὰρ 
αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ᾽ ἀνέβαν φλογὸς 

οὔ Ο. 7. 48. Ἶ. Ἰο!]Ποννοά ὉΣ γε. περὶ 
δὲ πάξαις "ἄλτιν μὲν ὄγ᾽ ἐν καθαρῷ 

διέκρινε Ο. 10. 46. τὸν δὲ τετράκναμον 

ἔπραξε δεσμὸν ἐὸν ὄλεθρον ὅγ᾽ Ρ. 2. 41. 

[τό γ᾽ ἐπαρκέσαι (εοἄά.: ὅ, τέ, σέ οοηὶ. 

εὐὰ.) Ν. 6. 60] Κκ.. ἰοονεά ὉΥ ῥα. 

(βάρβιτος). τόν ῥὰ Τέρπανδρός ποθ᾽ ὁ 

Λέσβιος εὗρεν πρῶτος ἔτ. 195. 1. 
2. ἱπουῖ ρδγαεσϊο. Πηλεύς τε καὶ 

Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονται Ο. 2. 78. τὰν 

μεθέπων ἴδε καὶ κείναν χθόνα Ο. 8. 81. 

ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμον 
ξυνὸν ἀγγέλλων διορθῶσαι λόγον Ο. 7. 
20. ἀέθλοις. τῶν ἄνθεσι Διαγόρας ἐστε- 
φανώσατο δίς Ο. 7. 80. τοὺς ἀγαγὼν 

ζεύγλᾳ πέλασσεν μοῦνος Ῥ. 4. 227, Διὸς 

ἀγῶνι. τόν, ὦ πολῖται, κωμάξατε Τιμο- 
δήμῳ σὺν εὐκλέι νόστῳ Ν. 2. 24. τὸν 
ἐθάμβεον “Αρτεμίς τε καὶ θρασεῖ ᾿Αθάνα 
(τόν -- ]480η, βυδ]. οὐ ργεοθάϊπρ 86ῃ- 
ἴοπο6) Ν. 8. 80. (ῥῆμα.) τό μοι θέμεν --- 



ὁ, ὁ, ὃς 

ὕμνου προκώμιον εἴη Ν. 4. 9. ἐλᾷ δὲ καὶ 

τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών, φρονεῖν 
δ᾽ ἐνέπει τὸ παρκείμενον. τῶν οὐκ ἄπεσσι 
(τῶν ἰ5 τείεττεά ὈΥΚ Σ, εἀὰ. ἴο ἀρετάς, Ὀυὲ 

Βῃου)]ὰ Ὀκ6 οοῃϑίοτοα 85 ποευῖϊοτ) Ν. 8. 76. 

Τηλεβόας ἕναρεν' τῷ ὄψιν ἐειδόμενος 

ἀθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν (Μίη- 

βάτοι! : ἔνα(ι)ρε(ν)" τί οἱ ἑοοἀά.: τῷ -Ξ- 

Διπρηϊϊγγοη) ΝΜ. 10. 1δ. οὐ γὰρ ἦν 
πενταέθλιον, ἀλλ᾽ ἐφ’ ἑκάστῳ ἔργματι 
κεῖτο τέλος. τῶν ἀθρόοις ἀνδησάμενοι 

θαμάκις ἔρνεσιν χαίταις ῥεέθροισί τε 

Δίρκας ἔφανεν 1. 1. 28. λέγε, τίνες Κύκνον, 
τίνες Ἕκτορα πέφνον ---; τοῖσιν Αἴγιναν 

προφέρει! στόμα πάτραν 1. ὃ. 48. (νιν). τὸν 

αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχει [. 8. 69. (τοκεῦσιν.) 
τοὶ σὺν πολέμῳ κτησάμενοι χθόνα πολύ- 
δώρον ὄλβον ἐγκατέθηκαν Πα. 2. ὅ9. 

πεφόρητο δ' ἐπ’ Αἰγαῖον θαμά (β8ς. 
᾿Αστερία) τᾶς ὁ κράτιστος ἐράσσατο. 

(ἂς -- ἕως οοὐΐ. Ο-Η.) Πα. 78. δ0. 

(᾿Αφροδίτας.) ἀλλ᾽ ἐγὼ τᾶς ἕκατι «-- 

τάκομαι (ΝΥ͂Ι].: τἄσδ᾽ Ἡδσττίδαπ: δεκα- 

τιτὰς οοὐά.) ἐν. 128. 10. τοῖσι λάμπει μὲν 

μένος ἀελίον Θρ. 7. 1. ἐπι οταϑὶβ, τοὔνεκα 

προῆκαν υἱὸν ἀϑάνατοί οἱ πάλιν ἐλενείονε 

Ο. 1. 68. 
3. ῬΡτοβροσᾶνς, τοίεγπηρ ἴο ἃ {οἸἹονίηρ τεὶ. 

εἰ. μῶμος ἐξ ἄλλων κρέμαται φθονεόν- 

τῶν τοῖς, οἷς ποτε Ο. 6. 76. ὁ δ᾽ ὄλβιος, ὃν 

φᾶμαι κατέχωντ᾽ ἀγαθαί Ο. 7. 10. τοὺς 
μὲν ὧν, ὅσσοι μόλον ---, λύσαις ἄλλον 

ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν Ρ. 8. 47. εἴ. Ρ. 17. 
18. λόγον φέρεις, τὸν ὄνπερ ποτ᾽ ᾿Οικλέος 
παῖς ἐν ἐπταπύλοις ἰδὼν υἱοὺς Θήβαις 

αἰνίξατο (ςἔ. Ὁ. 6. ἱπέγα) Ρ. 8. 89. 

4. τὰ καὶ τά, 5'ἴὩπ|. ὁ μὰν πλοῦτος 
ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος φέρει τῶν τε καὶ 
τῶν καιρὸν (τά τε ἀγαθὰ καὶ τὰ κακά Σ.) 
Ο. 23. 68. ὁ Βάττου δ᾽ ἕπεται παλαιὸς 

ὄλβος ἔμπαν τὰ καὶ τὰ νέμων (τουτέστι τὰ 

ἀγαθὰ καὶ τὰ κακά Σ, δυὲ ρογδδρβ 
υανίεὰ ὁἰεςοίηρς ἰ8 ταοαπί) Ρ. ὅ. δ6. φαντί 

γε μὰν οὕτω κ᾽ ἀνδρὶ παρμονίμαν θάλλοι- 

σὰν εὐδαιμονίαν τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι (ἀντὶ 
τοῦ ἀγαθὰ καὶ κακά Σ.) Ρ. 7. 82. σέο δ᾽ 

ἀμφὶ τρόπῳ τῶν τε καὶ τῶν χρήσιες (καὶ 

367 ὁ, ὅ, ὃς 

λόγων καὶ ἔργων Σ.) Ν. 1. 80. ἔστιν δ᾽ 

ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων, πρὶν 

τέλος ἄκρον ἱκέσθαι. τῶν τε γὰρ καὶ τῶν 

διδοῖ (ἄλλα γὰρ ἄλλοις ἡ τύχη δίδωσι Σ.) 

Ι. 4. 88. Ζεὺς τά τε καὶ τὰ νέμει (καὶ τὰ 

ἀγαθὰ καὶ τὰ φαῦλα Σ.) 1. δ. δ2. ὁ πάντα 
ἼΟΙ τά τε καὶ τὰ τεύχων σόν ἐγγνάλιξεν 
ὄλβον εὐρύοπα Κρόνου παῖς Πα. 6. 182. 
5, δἀνετθία! υβᾶβε65. ἃ. τό. ἴων --- 

ἀκτῖσι βεβρεγμένος ἀβρὸν σῶμα τὸ καὶ 
κατεφάμιξε καλεῖσθαί νιν χρόνῳ σύμπαντι 
μάτηρ τοῦτ᾽ ὄνυμ’ ἀθάνατον τυλεέγείογα 

Ο. 6. 86. τὸ μὲν γὰρ πατρόθεν ἐκ Διὸς εὔχον- 

ται. τὸ δ᾽ ᾿Αμυντορίδαι ματρόθεν ᾿Αστυ- 

δαμείας ο": ἐδε οπὲ κὰδ... οἡ {π6 οἱδεν Ὁ. 

ἽἼ. 838. αἱ δύο δ᾽ ἀμπλακίαι φερέπονοι 
τελέθοντι' τὸ μὲν ἦρως ὅτι ---, ὅτι τε 
Ῥ, 2. 81. τὸ μὲν, ὅτι βασιλεὺς ἐσσί. --- 

μάκαρ δὲ καὶ νῦν, --- ὅτι ἐ» ἐλμε ἡἐγεῖ ῥίαξδ 
Ρ. δ. 16. τό σφ᾽ ἔχει κνπαρίσσινον μέ- 

λαθρον ἀμφ᾽ ἀνδριάντι σχεδόν (υλέγέ- 
ἰονε: οἱμοτθ ἱπέεγργες τό δ8 το].) Ῥ. δ. 

89. υἱοὶ θεῶν, τὸ μὲν παρ᾽ ἅμαρ ἕδραισι 
Θεράπνας, τὸ δ᾽ οἰκέοντας ἔνδον ᾿Ολύμ- 

που αἱ οἠεξ (ἕν... αἱ ἀποῖίπεν Ῥὶ 11. 

θ8---4. ὡς τὸ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ χάλκεος 
ἀσφαλὲς αἰὲν ἔδος μένει οὐρανός Ν. 0. 8. 

[τὸ μὲν. ν. Β. 1. Ὁ. β, Δ. 4. 89.] τὸ δὲ 

κοι Θρ. 38. 4. 6. τά. τὰ δὲ Παρ- 
ρασίῳ στρατῷ θαυμαστὸς ἐὼν φάνη 
ἐκεη ἀραὶ Ο. 9. 9ῦ. τὰ δὲ καί ποτ᾽ ἐν 

ἀλκᾷ πρὸ Δαρδάνον τειχέων ἐδόκησαν 
ἐπέη ἀξαίη Ο. 18. δδ. ὅϑεν φαμὶ καὶ σὲ τὰν 

ἀπείρονα δόξαν εὑρεῖν τὰ μὲν ἐν Ἱπποσόσι- 

σιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον, τὰ δ᾽ ἐν πε- 
ζομάχαισι “ονηείένδδ ... φοριείπιες Ῥ. ὃ. 

θὅ. τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπει ἐλεπ αραῖτ 
Ῥ. 8. 28. τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι 
πάλαι οἡ ἰἦδ οης δαπά ἱ. ς. 48 ΟρΡρΡ. ἴο 
Ἐμεῖς Ἴχροὶῖβ πῃ διῃ)εῦςβ Ῥὶ 11. 46. 

᾿Αχιλεὺς τὰ μὲν μένων Φιλύρας ἐν δόμοις 

αἱ ίνεὶ Ν. 8. 438. ἐν βάσσαισιν ᾿Ισθμοῦ 
δεξαμένῳ στεφάνους, τὰ δὲ κοίλᾳ λέοντος 
ἐν βαθνστέρνον νάπᾳ κάρνξε Θήβαν 
Ἱἱπποδρομίᾳ κρατέων (αμπά {ενίλεν, μὲν 
Ῥοΐπρ βυρρτεοββεὰ) 1, 3, 1]. ς. τῶ, ν. 

τῶ. 



ὁ, δ, ὃς 

6. γαϑε. τοὶ ταί Πα. 6. 70. ὁ δ᾽ 

ἀντίον ἀνὰ κάρα τ’ ἄειρίε Πα. 30. 10. ὁ 
δ᾽ ἐπραννίε ἔτ. 2150. 4. οἱ δ᾽ ἄφνει 

πεποίθασιν (ὁ δ᾽ --- πέποιθεν ν.1.} [τ. 219. 
(. γι ουϊατ. (ὁ, τοῦ, τόν, οἱ, τῶν; ἀ, τᾶς, 

τᾷ, τάν, αἱ, ταί, τᾶν, ταῖς, τάς; τό ποτῃ., 
ἃςο,; τά, τῶν, τά: ᾿π οτδδὶβ Ο. 1. 45, Ο. 18, 

88, Ν. 7. 104; Ο. 10. 70,1. 2. 10.) 
1. 6. 8808. ΡΓῸΡ. 4. τὰν ᾿Ολυμπιάδων 
9. 1. 94, ἅ τε Πίσα Ο. 8. 9. τᾶν κλεινᾶν 
Συρακοσσᾶν Ο. 6. Ό. ὁ Χρνσοκόμας Ο. θ. 

41, Ο. 1, 82. δ τ᾽ ἐξελέγχων μόνος ἀλάϑειαν 
ἐτήτυμον Χρόνος Ο. 10. δ8. τὰν ὀλβίαν 

Κόρινθον Ο. 18. 4. τὰν πατρὸς ἀντία 
Μήδειαν θεμέναν γάμον αὐτᾷ Ο. 13. 68. 

τᾶς ὀφιώδεος υἱόν ποτε Γοργόνος Ο. 18. 
θά. ὁ καρτερὸς --- Βελλεροφόντας Ο. 18. 

84. ἃ τ’ 'Ελευσίς, --- ὦ τ᾽ Εὔβοια Ο. 13. 
110. ἁ Μινύεια Ο. 14. 19. τᾶν λιπταρᾶν ἀπὸ 
Θηβᾶν Ρ. 2. 8. ὃ τ᾽ ἐναγώνιος Ἕρμᾶς 

Ῥ. 2. 10. ὁ χρυσοχαῖτα -- ᾿Απόλλων 
Ῥ. 2. 16. τὸ Καστόρειον Ῥ. 2. 89. ὁ δὲ 

“Ῥαδάμανθυς Ρ. 2. 73. ἅ τε Πυθώ Ρ. 4. 66. 
τὸν μὲν ’Ἐχίονα --- τὸν δ᾽ Γερντον (εοηῖγα 
Όο5 Ρίδοςθ, 44) Ῥ. 4. 119. τᾶς εὐδαίμονος 

ἀμοὶ Κυράνας Ρ, 4. 376. αἱ μεγαλοπόλιες 

᾿Αθᾶναι Ρ. 7. 1. ὁ χαιτάεις --- Λατοίδας 
Ῥ. 9. 5. τὸ Πελιυναῖον ἀπύει Ῥ. 10. 4. τὸν 
ῬἭτποκλέαν Ρ, 10. δ7. τὸν ᾿Ιφικλείδαν -- 
᾿Ιόλαον Ρ. 11]. δ9. ταῖς μεγάλαις 
᾿Αθάναις Ν. ὃ. 8. ἀ Σαλαμίς γε Ν. 8. 18. 

τὸν μέγαν πολεμιστὰν ᾿Αλκνονῇ Ν. 4. 31. 

ἁ Νεμέα μὲν ἄραρεν Ν. ὅδ. 44. διὰ τὸν 

ἀδνετῆ γενέσθ᾽ “Ὅμηρον Ν. 7. 21. ὁ 
καρτερὸς Αἴας Ν. 7. 30. τὰν νεοκτίσταν ἐς 
Αἴτναν Ν. 9. 3. ἐκ τᾶς ἱερᾶς Σικυῶνος Ν. 9. 
68. ὁ Τυνδαρίδας Ν. 10. 18, τὸν ἀκερσεκό- 
μαν Φοῖβον Ι. 1. 7. ἁ Μοῖσα γάρ Ι. 2. 6. 

ταῖς λιπαραῖς ἐν ᾿Αθάναις 1. 2. 30. τὰν 

πυροφόρον Λιβύαν [. 4. 84. τὰν κυανάμ- 

πύκα Θήβαν ἔτ. 29, 8, ἀ Κοιογενὴς ἔτ. 

88. 83. ὁ παντελὴς ’Ενιαυτὸς Πα. 1. 8. 

ἀλλ᾽ ὃ γε Μέλαμπος Πα. 0. 38. ᾿ς τὸν 
βαθὺν Τάρταρον᾽᾽ Πα. 4. 44. ὁ πόντιος 
᾽Ορσιτρίαινα Πα. 9. 47. ἐν ταῖς ἱεραῖς 

᾿Αθάναις (τ. ἴδ. 4. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ 

ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι, Ἑλλάδος ἔρεισμα, 

868 ὁ, ὅ, ὅς 

κλειναὶ ᾿Αθᾷναι ἔτ. 76. 1. τὰν λιπαρὰν μὲν 
Αἴγυπτον ἀγχίκρημνον ἐς. 83. ὁ [Λοξ])ίας 
Παρθ. 2. 8. ὁ Μοισαγέτας μὸ καλεῖ χορεῦ- 
σαι ᾿Απόλλων ἐγ. ϑάς. 1. ἀπὸ τᾶς ἀγλαο- 

κάρπου Σικελίας (τᾶς ἀεῖ. Θ.οἘτ.) (τ. 106. 6, 

τῶν, «Λοκρῶν τις (δαρ». ΝΜ1}.} ἐς. 140}. 
4. Ῥ, ς. 80υῦ8,, ἰῇ δΔρροβίξξοῃ ἕο 809. 

Ρῖορ. Χρόνος, ὁ πάντων πατήρ Ο. 3. 
17. Μήδειαν --- τὰν Πελίαο φονόν Ῥ, 4. 

ὃδ0. Ζεὺς ὁ θεῶν σκοπὸς Πα, 6. 94. 
Νηρεὺς δ᾽ ὁ γέρων Πα. 15. 4. Νόμος ὁ 
πάντων βασιλεύς ἔτ. 169. 1, ςι α. β6;,, 

80. υἱός. τὸν Αἰνησιδάμου Ο. 8. 46. 

Σᾶμος ὁ ᾿Αλιροθίον {Βοεςκῆ: οπι. οοὐὰ.) 

Ο. 10. 0. βία Φώκου κρέοντος, ὁ τᾶς 
θεοῦ Ν. δ. 13... ἀἀ. ς. κεα., ἰὰ αρροϑί τοι. 

πόσις ὁ πάντων Ρέας ὑπέρτατον ἐχοίσας 

θρόνον Ο. 2, 77. πιαῖς ὁ Λατοῦς Ο. 8. 81. 

παῖς ὁ Λικυμνίου ΟἸωνός Ο. 10. θὅ. παῖς ὁ 

Θεαρίωνος --- Σωγένης Ν. 7. 7. 

2. ̓ς. 803. α. ὁ δὲ χρυσὸς Ο, 1. 1. τὸ δὲ 
κλέος Ο. 1. 93. ὁ μὰν πλοῦτος Ο. 3. 68. τῶν 

δὲ μόχϑων Ο. 8. 7. ὁ δὲ λόγος Ῥ. 1. 836. τὸν 
εὐεργέταν Ῥ. 2. 34. ἁ δ᾽ ἀρετὰ Ρ. 8. 114. ὁ 
γὰρ καιρὸς Ῥ. 4. 386. ὁ πλοῦτος Ρ. ὅ. 1. 

τὸν εὐεργέταν Ῥ. ὃ. 44. ὁ χρυσὸς Ν. 4. 82. 
τᾶς θεοῦ Ν, ὅ. 18. εἰ γὰρ ἦν ὃ τὰν ἀλάθειαν 
[δέμεν (Βοος ΚΠ: ἐάν, ἐὰν οοἀὐά,, Σ.) Ν, 1. 

26. ὁ μάρτυς Ν. 7. 49. ἁ κέλενθος 1. 8, 838. ὁ 
κινητὴρ δὲ γᾶς 1. 4. 198. τίς ὁ ῥυθμὸς 

ἐφαίνετο; Πα. 8.67. τὰν παῖδα δεί Πα. 33,1. 
ὃ. ἔρπε --- τὸ σὰν κίβδηλον Δ. 3. 8. τὸ δ᾽ 
ὄργανον (8.ς.} "ἐγ, 1070. 25 Διὸς παῖς ὁ 
χρνοὸς ἔτ. 222, 1. ἁ μὲν πόλις Αἰακιδᾶν 

ἔσ. 842. δ. ΨΗΠ ἰηξεενοίηρ αὐ. 

ὁ πολύφατος ὕμνος Ο. 1. 8. ὁ μέγας δὲ 
κίνδυνος Ο. 1. 81. τὸν ἀλαθῆ λόγον Ο. 1. 
28. τὸν εὐνομώτατον ἐς ἔρανον Ο. 1. 37. 

τὸ δ᾽ αἰεὶ πταράμερον ἐσλὸν Ο. 1. 99. τὸν 
ὅλον ἀμφὶ χρόνον Ο. 2. 80. τὸν εὔφρονα 
πότμον Ὁ. 2. 86. τὰν σὰν πόλιν Ο. δ. 4. 

τὰν νέοικον ἔδραν Ο. δ. 8. τὰν ποντίαν 

ὑμνέων παῖδ᾽ ᾿Αφροδίτας Ο. 7. 18. ὁ δ᾽ 
ἐπαντέλλων χρόνος Ο. 8. 38. ὁ μέλλων 
χρόνος Ο. 10. 1. τὸν ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπον 
Ο. 10. 77. τὸ σνγγενὲς ἦθος Ο. 18. 13. τὰ 
πολλὰ βέλεα Ο. 18. 96. τὸν αἰχματὰν 



ὁ, ὅ, ὃς 

κεραυνὸν Ρ. 1. ὅ. ὁ πᾶς χρόνος Ρ, 1. 46. 

τὸν προσέρποντα χρόνον Ῥ. 1. δ6. ὁ 
Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλατὸς Ρ. 1. 72. 
τὰν εὔυδρον ἀκτὰν Ῥ. 1. 79. αἱ δύο δ᾽ 
ἀμπλακίαι Ῥ. 2. 80. τὸν δὲ τετράκναμον --- 

δεσμὸν Ῥ. 2. 40. τὰν πολύκοινον -- 
ἀγγελίαν Ῥὶ 3. 41. τὰν ἀπείρονα δόξαν 
Ῥ. 3. 64. ὁ λάβρος στρατός Ρ. 2. 81. τὰν δ᾽ 
ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν Ῥ. 8, 68. ὁ 
μέγας πότμος Ῥ. 8. 86. τὸ πάγχρυσον 
νάκος ἃςς. Ῥ. 4. 68. τὸν δὲ παμπειθῇ 

γλυκὺν --- πόθον Ρ. 4. 184. τὰν ἀκίνδυ- 
νον --- αἰῶνα Ρ. 4. 186. τὸ κλεεννότατον 

μέγαρον (ποιν.) Ῥ. 4. 880. τὰν θεόσδοτον 
δύναμιν Ρ. δ. 18. αὐτοῦ μένων δ’ ὁ θεῖος 

ἀνὴρ Ρ. 6. 88. τὰ καλὰ ἔργα Ρ. 7. 19. ὁ 

Παρνάσσιος --- μυχὸς Ῥ. 10. 8. ὁ χάλκεος 

οὐρανὸς Ρ. 10. 87. τό τ᾽ ἀναγκαῖον λέχος 

δες. Ρ. 12. 16. [τὸν ἐχθρότατον --- μόρον 
οοὐά. Ν. 1. 66.] τὸν ἅπαντα χρόνον Ν. 1. 
69. ὁ θνατὸς αἰὼν (ὁ οἴῃ. οοἀά.: βυρρ. 

Ττίο!.) Ν. 8. 76. αἱ δὲ σοφαὶ Μοισᾶν 

θύγατρες Ν. 4. ὃ. τῶν ἀγαϑῶν ἐργμάτων 

Ν. 4. 88. Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός 

Ν, δ, 38. τὰ καλά σφιν ἔργ᾽ ἐκόμισαν Ν. 6. 
30. ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ Ν. 7. 12. τὰ 
τέρτπν᾽ ἄνθε᾽ ᾿Αφροδίσια δοο. Ν. 7. 58. 
τῶν ἀρειόνων ἐρώτων Ν, 8. ὅ. τὸ κρατήσ- 
Ἱππὸν γὰρ ἐς ἄρμ’ ἀναβαίνων Ν. 9. 4. 
τὰν βαθύστερνον χθόνα Ν. 9. 26. Ἥρας 
τὸν εὐάνορα λαὸν Ν. 10. 86. τὸ θαητὸν 

δέμας δες. Ν. 11. 12. τὸν μόρσιμον αἰῶνα 

Ι. 7. 41. τὸ πάντολμον σθένος ἀοο. ἔτ. 29. 4. 

τὸν εὐρυφαρέτραν ἑκαβόλον Πα. 6. 111. 

τὰν θεμίξενον ἀρετάν Πα. 8. 131. ὁ παγ- 
κρατὴς κεραυνὸς Δ. ἃ. 1δ. τᾶν τ᾽ ἐαριδρό- 
πῶὼν ἀοιδᾶν ἰσ. 76. 6. ἐπὶ τὸν κισσοδαῇῆ 
θεόν {τὸν οἵα. υὑπυ8β εοά,, ἰοτῖ. σβοῖο) 
τς. 15. 9. τὸν ᾿ἰρόθυτον θάνατον (νετα 

δοεῖ. ϑιίεσῃ 8Οἢ) ἔσγ, 78. 8, τὸ σὸν αὐτοῦ 

μέλι γλάζεις (ΝΜῈ]. : τὸ σαυτον, τὸ σαυταὰ 

μέλος ςοἀά.) τ. 97. τὸ φαιδρὸν φάος δες. 
ἧς. 109. 2. τᾶς χλωρᾶς λιβάνον (ΤΙξππδηη: 

τὰν, τὰς ςοὐά.)} (τ. 195, 3, τὸν λοιπὸν 

χρόνον ἐς. 188. δ. ταῖς ἱεραῖσι μελίσσαις 

(τ. 168. τὸν ἀχρεῖον λόγον ἔτ. 180. 1. ὁ 
κρατιστεύων λόγος τ. 180. 8. ς, νἱτῃ 

διδίεσ, Ῥίῃ δα. ἸαΣ!οοη 

ὁ, δ, ὅς 

ἐπτοσνθηϊηᾷ ρίιγαβο, 6. 5. ὅθ. μετὰ τὸ 
ταχύποτμον --- ἀνέρων ἔθνος Ο. 1, 66. 
μνᾶμα τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἀέθλων 

Ο. 3. 16. “παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα 

χρόνον" Ο. 4. 27. αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ 
Ο. 1. 80. ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος ἀκτίνωοον πατὴρ 
Ο. 7. 10. ὃ τ’ ἐν "Ἄργει χαλκὸς ἔγνω μιν 
Ο. 1. 88. [τὰν δ᾽ ἔπειτ’ ἀνδρῶν μάχαν 

(οοἀὰ,: μάχας 5.8γ.) Ο. 8. δ8.] τὸ μὲν 

'Αρχιλόχον μέλος Ο. 9. 1. τὸν ᾽Ολυμπιονί- 

καν --- ̓ Αρχεστράτον παῖδα Ο. 10. 1. ὁ δ΄ 
ἄρ᾽ ἐν Πίσᾳ ἕλσαις ὅλον τε στρατὸν λάαν 
τε πᾶσαν Διὸς ἄλκιμος υἱὸς Ο. 10. 48, τὸ 

δὲ κύκλῳ πέδον Ὁ. 10. 46. τὰν πολέμοιο 
δόσιν Ο. 10. 66. τὰν παρ᾽ ὅρκον καὶ 

παρὰ ἐλπίδα --- κτίσιν Ο. 18. 88. ταί θ’ 
ὑπ᾽ Αἴτνας ὑψιλόφον καλλίπλοντοι πό- 

λιες Ο. 18. 111. ταί θ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἀλιορκέες 

ὄχϑαι Ῥ. 1. 18. τὰν Φιλοκτήταο δίκαν 

Ρ. 1. δ0. ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλα- 
τὸς Ρ' 1. 22. τᾶν πρὸ Κιθαιρῶνος μαχᾶν 

(ΜῈ: τὰν --- μάχαν οοὐά.) Ῥ. 1. 71. τὸν 
δὲ ταύρῳ χαλκέωρ καυτῆρα νηλέα νόον --- 

Φάλαριν Ρ, 1. 96. τὸν δ᾽ ἀμφέποντ᾽ αἰεὶ --- 

δαίμον᾽ Ῥ. 8, 108. τὸ Μηδείας ἔπος Ρ, 4. 
9. “τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτάτων᾽᾿ Ρ. 4. 92. 

τὰν Οἰδιπτόδα σοφίαν Ῥ. 4. 268. οὐ τὰν 
᾿Επιμηθέος ἄγων ὀψινόον θυγατέρα Πρό- 
φασιν Ρ. δ, 37. τὸ καλλίνικον λυτήριον 
δαπανᾶν μέλος χαρίεν Ῥ. δ. 106. ἀ δι- 
καιόπολις ἀρεταῖς κλειναῖσιν Αἰακιδᾷν 

θιγοῖσα νᾶσος Ῥ. 8. 22. τὸν δὲ σύγκοιτον 
γλυκὺν παῦρον ἐπὶ γλεφάροις ὕπνον 
ἀναλίσκοισα Ῥ.' 9. 38. τᾷ Δαιδάλον δὲ 
μαχαίρᾳ Ν. 4. δ9. ὁ δὲ λοιπὸς εὔφρων 
ποτὶ χρόνος ἕρποι Ν΄. 7. 67, τὸ δ᾽ ἐμὸν οὗ 
ποτε φάσει κέαρ Ν. 7. 102. οἵ τ᾽ ἀνὰ 
Σπάρταν Πελοπηιάδαι Ν. 8. 12. ταῖς 

᾿Ἐπάφου παλάμαις Ν. 10, δ. καὶ τὸν 
᾿Ισθμοῖ καὶ Νεμέᾳ. στέφανον Ν. 10. 826. τὸ 
δὲ Πεισάνδρου πάλαι αἷμ᾽ ἃςο. Ν΄. 9. 38. 

τὸ τεόν, χρύσασπι Θήβα, πρᾶγμα δος. 
ἴ. 1. 1. τὰν ἀλιερκέα ᾿Ισθμοῦ δειράδ᾽ Ι. 1. 
9. τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας. 

τὰν ᾿Ασωποδώρου πατρὸς αἷσαν ἴ. 1. 84. 
τὸν Μινύα τε μυχόν 1. 1. δθ. τὸ Δάματρος 
κλυτὸν ἄλσος ᾿Ελευσῖνα ἃος. 1. 1. δ. 

32, 



ὁ, δ, ὃς 

Τίρωτεσίλα, τὸ τεὸν δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Αχαιῶν 
ἐν Φυλάκᾳ τέμενος συμβάλλομαι 1. 1. 68. 

οἵ μὲν πάλαι, ὦ Θρασύβουλε, φῶτες [. 2. 1. 
νῦν δ᾽ ἐφίητι (τὸ) τὠργείον φυλάξαι 

ῥῆμ’ (ϑυρν. Ησγησ: οπι. οοὐά.) 1. 2. 9. 

τὸ δ᾽ ἐμὸν οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν κέαρ ὕμνων 
γεύεται Ι. ὅ. 19. ὁ Κλεονίκον παῖς 1, 8, 16. 
καὶ τὸν βουβόταν οὔρε! ἴσον Φλέγραισιν 

εὑρὼν ᾿Αλκνονῆ Ι. 6. 82. τὸν ᾿Αργείων 
τρόπον 1. θ. 88. τὰν αλνχιδᾶν τε πάτραν 
Ι. 06. 88. τόν δὲ Θεμιστίου ὀρθώσαντες 

οἶκον 1. 6. 66. τίνι τῶν πάρος, ὦ μάκαιρα 
Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίων 1. 7. 1. ὃ τοι 
πτερόεις ἔρριψε Πάγασος 1. 7. 44. τὸν 
ὑπὲρ κεφαλᾶς γεῖ Ταντάλον λίθον Σ. 8. 9. 
τὰν ᾿Αγαμήδει Τρεφωνίῳ θ᾽ ἑκαταβόλου 

σνμβουλίαν λαβὼν ἔτ. 8. ὃ. τὰν Διωνύσον . 
πολυγαθέα τιμὰν “τ. 89, δ. ἄνακτα τὸν 

πάντων ὑπερβάλλοντα Χρόνον μακάρων 
ἧς. 838, τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος αςς. ἔς, 860. 
τὸν τρικάρανον Πτωίου κευθμῶνα κατέσχε- 
θε ἔγ. 61 Ὁ. τὰν δὲ λαῶν γενεὰν Πα. 1. 9. ᾿ 
(ὁ δ᾽] ἐχθρὰ νοήσαῖς ἤδη φθόνος Πα. 2. δ4. . 
τὸ δὲ οἴκοθεν ἄστυ δοῃ. Πα. 4. 32. τὰ ᾿ 
θεῶν βουλεύματ᾽ οἷος, ἐγ, 61. ὃ. τὰς δὲ ᾿ 
Θεοξένου ἀκτῖνας ἔτ. 123. 3. τάν ἐνθάδε ᾿ 
νύκτα Θρ. 7. 2, τὸν ἄπειρον ἐρεύγονται ᾿ 

σκότον τ. 130 αὐ Θρ. 7. τὸν ὕπερθεν ᾿ 
ἅλιον ἔτ. 138. 3. τὸν ᾿Ιάσονος εὔδοξον 
πλόον ἐτ. 172. 6. ταὶ δὲ Χίρωνος ἐντολαί 
(Πεσιθδηη: αἱ σοὐά.) ἐγ. 171ς. ὁ γὰρ ἐξ 

οἴκου ποτὶ μῶμον ἔπαινος κίρναται "ἐς. 
181" ἀἁ Μειδύλου δ' αὐτῷ γενεά ἐν. 190. 
ἃ. τρεῖς ἃ ϑεηίξοςς ΟΥΓ Π|8)}ῸΣ ρϑγὶ 

Ἑδογοοῖ ἑωϊογνοῦςβ Ὀείινεο ἀγέςο]6 δηά 

που, 80 ἔδαῖ ἴδὸ ἀϑᾶρο ἰ8 αἰτηοβὶ ἐ6- 

τηοπθσδῦνεο. τῶν γὰρ πεπραγμέ- 
νῶν --- ἔργων τέλος Ο. 23. 16. ἃ μ᾽ ἐθέ- 
λοντα -- προσέρπει -- ματρομάτωρ 
ἐμὰ (Ὀυξ ν. Α.1. ἃ ϑδαρτα) Ο. 6. 88. τὸ γὰρ 
ἐμφυὲς --- ἦθος Ο. 11. 19. αἴ γε μὲν ἀν- ᾿ 
δρῶν --- ἐλπίδες Ο. 13. δ. ταὶ Διωνύσον --- ᾿ 

χάριτες Ο. 18. 18. ὁ δ’ ἦρα χρόνῳ ἵκετ᾽ -- 
ἀνὴρ ἔκπαγλος Ῥ. 4. 28. [τάν πότε 
Καλλίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ νᾶσον 
(Βοεοκῶ; ἂν οοὐά, : ἕν (δ εΓ 19) Ρ. 4. 268.) . 

ὁ Βάττου 8᾽ ἕπεται παλαιὸς ὄλβος Ρ. ὅ. ὅδ. 

810 ὃ, ὅ, ὃς 

τὸ δ᾽ ἐμὸν γαρύει ἀπὸ Σπάρτας ἑπτήρατον 

κλέος (ν. γαρύω) Ρ. δ. 123, τὸ δ’ ἐν ποσί 
μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος Ρ. 8. 82. “φυᾷ 
τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει ἐκ πατέρων παισὶ 
λῆμα’ Ῥ. 8. 44. “ὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ 
πάθᾳ--- Ἄδραστος ἥρως" Ῥ. 8. 48. ὁ δὲ τὰν 
εὐώλενον θρέψατο παῖδα Κνράναν Ρ. 9. 17. 
ἧἥτοι τό τὸ θεσπέσιον Φόρκοι" ἀμαύρωσεν 

γένος Ῥ. 12. 18. ὄφρα τὸν Εὐρνάλας --- 
γόον Ῥ. 18. 20. τὰν πολυξέναν --- νᾶσον 
Αἴγιναν Ν. 8. 8. ὁ δ᾽ εὖ φράσθη --- Ζεὺς 
Ν. ὅ. 84. ὁ δὲ χάλκεος --- οὐρανός Ν. 6. 8. 

ὁ δ᾽ --- Ζεὺς Ν. 9. 24. ἐν καὶ τὸν ἀδεί- 
μαντὸον ᾿Αλκμήνα τέκεν παῖδα 1. 1. 12, 

[ς{. τὸν μὲν κτὲ [. 6. 87.) ὁ δ’ ἀθανάτων 

μὴ θρασσέτω φθόνος 1. ἴ. 89. τὸ δὲ πρὸ 
ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν 1. 8, 
18. ἁ δὲ τὰς --- τίκτεν ἀλαϑέας “ὥρας ἐς. 
80. 6. ὁ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων 
σὸν ἐγγνάλιξεν ὄλβον εὐρύοπα Κρόνον 
παῖς Πα. 6. 182. τὸν ἀοιδότατον --- τρέφον 
κάλαμον ἔτ, 70. 1. ὁ δὲ --- Καινεὺς Θρ. 6. 7. 

τεροβδίοᾶ, ὁ ζαμενὴς δ᾽ ὁ χοροττύπος ὃν 
Μαλέας ὅρος ἔθρεψε, Ναίδος ἀκοίτας 
Σιληνός ἔτ. 166. οἰ. πρὶν γενέσθαι τὰν 
᾿Αδράστον τάν τε Καδμείων ἔριν Ν. 8. 61. 
ες. ἰπ ἀρροβίοα, αὐτὰ ρῆγαθε ἐο ον ῃᾳ. 

στέφανων ἄωτον γλνκὺν τῶν Οὐλυμπίᾳ 
Ο. δ. ἃ. ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ᾽ ἔπειτ᾽ 
ἀνδρῶν μάχας ἐκ παγκρατίον (ϑεδτ.: 

μάχαν οοὐά.) Ο. 8. 68. ὕβριν ἰδὼν τὰν πρὸ 

Κύμας Ρ. 1. 738. τῶν δ’ 'Ομήρου καὶ τόδε 
συνθέμενος ῥῆμα πόρσυν᾽ Ῥ. 4. 377. 

φροντίδα τὰν πὰρ ποδός Ῥ. 10. 62. 
βοτάνα τέ νίν ποθ᾽ ἀ λέοντος νικάσαντ΄ 

ἤρεφε Ν. 6. 43. παίδων τε παῖδες ἔχοιεν 

αἰεὶ γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν 
((οτὶ, τεὶ.})} Ν᾿ 7. 10:. κρέσσων δὲ 
καππαύει δίκαν τὰν πρόσθεν ἀνήρ Ν 9. 
16. {ϊπποτρόφον ἄστυ τὸ Προίτοιο 
θάλησεν᾽ Ν. 10. 41. 
3. ο, δἀ)., ρα. α, αἀἹ). ἅπαντα τὰ 

μείλιχα Ο. 1. 80. τὸ δ᾽ ἔσχατον Ο. 1. 118. 
τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ Ο. 2. δ8. 

ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμανέων χατίζει Ο. 2. 86. οἱ 
δύο Ο. 8. 88. τὰ τέρπν᾽ Ο. 9. 28. τὰ 
τοιαῦτ᾽ Ο. 9. 40. τὸ δὲ σαφανὲς Ο. 10. δὅ. 



ὁ, ὅ, ὃς 

τά τε τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέα Ο. 14. ὃ. οἱ 
σοφοὶ Ῥ. 2. 88. τοῖς ἀγαθοῖς Ῥ. 2. 96. τὰ 
καλὰ τρέψαντες ἔξω Ῥ. 8, 88, τὸν μονο- 
κρήπιδα Ρ. 4. 76. τοῖς ἀγαθοῖς Ῥ. 4, 286. 

ὁ δ᾽ ἀρχαγέτας ἔδωκ᾽ ᾿Απόλλων Ρ. ὅ. θ0. 
[τὸ δ᾽ ἐμὸν (ν. γαρύω) Ρ. δ. 72.) τὸ 

λοιπὸν (4ἂν.) Ῥ. δ. 118. τὸ μαλθακὸν 

8οο. Ρ. 8. θ. τὸ μὲν μέγιστον τόθι χαρμά- 

τῶν ὦπασας Ρ. 8. θ4. τὸ τερπνὸν ποπι. 
Ῥ. 8. 98. τὸν ἐχθρὸν Ρ. 9. 96. τὸ δὲ συγ- 
γενὲς Ὠοτῃ. Ῥ. 10. 12. τῶν δ᾽ ἐν Ἑλλάδι 
τερπνῶν Ρ. 10. 19. τὰ μέγιστ᾽ δες. Ρ. 10. 
24. Μοῖσα, τὸ δὲ τεόν ποπι. Ρ. 11. 41. τὰ 
μέσα Ῥ. 11. δ2. τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρ- 

φυκτὸν Ῥ. 12. 80. τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει 
Ν. 1. ὕὅ8. τὸ καλλίνικον Ν. 8. 18. τὰ 
μακρὰ Ν. 4. 88. τὸ μόρσιμον Ν. 4. 61, 
Ν. 7. 44. τὸ σνγγενὲς Ν. 6. 8. τὸ τερπνὸν 

Ν. 7. 14. τὸ μὲν λαμπρὸν --- τῶν δ᾽ 
ἀφάντων Ν. 8. 84. τὸ τὠργείον φυλάξαι 
ῥῆμ᾽ 1. 2. 9. τὸν ἐσλόν Ι. 2. 7. τῶν ἀπει- 

ράτων Ι. 4. 80. τὸν ἐχθρόν 1. 4. 48. τὸν 
φέρτατον θεῶν Ι. 7. δ .τὰ μακρὰ Ι. 7. 48. 
τὸ δὲ πὰρ δίκαν γλνκὺ 1. 17. 47. τὸ μὲν 
ἐμόν 1. 8. 88. ὁ κράτιστος Πα. 7Β. δ0. τὸ 
πάντων ἔργων ἱερώτ[ατον] Πα. 8. 74. 
τὸ δὲ μὴ Δὶ φίλτερον ἔτ. 81 δὰ Δ. 2. τὸ 

κοινόν ἐγ. 109. τὸ πάν ἔτ. 1404. τὸ 
βιαιότατον ἔτ. 169. 8. Ῥ. ἐπ δρρο- 
β:ὕοη. παῖς ὁ κισσοφόρος Ο. 2. 27. 
ἄλσος ἀγνὸν τὸ τεὸν Ο. δ. 12. θεῶν 

βασιλεὺς ὁ μέγας Ο. 7. 84. καλλίνικος ὁ 

τριπλόος κεχλαδὼς Ο. 9. 2. πλοῦτος ὁ 

λαχὼν ποιμένα Ο. 10. 88. Χίρωνα --- τὸν 
ἀποιχόμενον Ῥ. 8. 8. θύγατρες “--- αἱ 

τρεῖς Ῥ. 8. 97. "᾿Ζεὺς ὁ γενέϑλιος ἀμφοτέ- 
ροις᾽ Ρ. 4. 167. καί τινα σὺν πλαγίῳ 
ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα τὸν ἐχθρότατον 
φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ (Βοεοκῃ: μόρον 

οοἀά,: τῷ ἐχθροτάτῳ --- μόρῳ Βεοϊς: 8}1} 
8114) Ν. 1. 06. ὁ Τελαμωνιάδας Ν. 4. 47. 

λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντα Ν. 4. 
72. [προπάτωρ ὁ σὸς (οοἀά.: ὁ ἀεὶ. 

ΒοεοκΚὨ) Ν. 4. 89. ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖ- 
στος Ν. 7.24. ὡς παισὶ κλέος μὴ τὸ δύσφαμον 

προσάψω Ν. 8. 87. ζωᾶς ἄωτον --- τὸν 

ἄλπνιστον Ι. δ. 12. κόμπον τὸν ἐοικότ᾽ 

871 ῥ, ὁ, ὃς 

1. δ. 24. Ζεὺς ὁ πάντων κύριος Ι. δ. 68. 
λόγον --- τὸν ἐθέλοντα γενέσθαι Πα. 2. 79. 

᾿Απόλλων --- ὁ χρνσοκόμας Πα. ὅ. 41. 
Τέρπανδρός ποθ’ ὁ Λέσβιος ἔτ. 126. 1. 

θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς ἔτ. 14]. 
ἐσθὰς δ’ ἀμφοτέρα μιν ἔχεν, ἅ τε Μαγνή- 

τῶν ἐπιχώριος ἁρμόζοισα θαητοῖσι γυίοις, 
ἀμφὶ δὲ (ψὨετο ἔδπο τε --- δέ οοππεοῖίοη ἰ8 

ἔτσοραϊασ) Ῥ. 4. 80. ς. α. Ρασί. ὁ 

νικῶν Ο. 1. 97. τὸ μέλλον Ο. 2. 66. σοφὸς ὁ 
πολλὰ εἰδὼς φυᾷ Ο. 2. 86. ὁ δὲ πάλᾳ 
κυδαίνων Ἔχεμος Τεγέαν Ο. 10. 66. τῶν δὲ 

μελλόντων Ο. 12, 9. τά τ᾽ ἐσσόμενα Ο. 
18. 108. τῶν ἀπεόντων Ῥ. 8. 20. τὰ 
ἐοικότα Ῥ. 8. ὅ9. ὁ δὲ καλόν τι νέον 
λαχών Ρ. 8. 88. τό γ᾽ ἐν ξυνῷ πεποναμέ- 
νον εὖ Ρ. 9. 98. ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων Ῥ. 11. 
80. τὸ παρκείμενον Ν. 8. 76. λόγον ὁ μὴ 

συνιείς Ν. 4. 81. τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς 
ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων Ν. 0. δὅ. ὁ 

πονήσαις δὲ νόῳ 1. 1. 40. τὸ σεσωπαμένον 

1, 1. θ8. τῶν τότ᾽ ἐόντων Ι. 4. 27. ὁ δ᾽ 

ἐθέλων τε καὶ δυνάμενος ἁβρὰ πάσχειν 
ἥσ. ἃ. 1. τιν᾽ ἄνδρα τῶν θανόντων ἔτ. 4. 
τῷ παρέοντι ἔτ. 43. 4. τῶν γὰρ ἀντομένων 

Τα. 2. 42. τὸ δ᾽ εὐβουλίᾳ τε καὶ αἰδοῖ 
ἐγκείμενον Πα. 2. δ2. ὁ δὲ καλόν τι πονή- 

σαις Πα. 2. 66. τά τ᾽ ἐόντα τε καί! ---Ἰ 

τιρόσθεν γεγενημένα Πα. 8. 88. ὁ δὲ 
μηδὲν ἔχων Παρθ. 1. 3. τὸ πεπρωμένον 
ἐγ. 282. 

4. ς. ἱπί., ῥσὸ 808. τὸ δὲ τυχεῖν Ο. 2. 

δὅϊ. τὸ λαλαγῆσαι Ο. 2. 97. τὸ διδάξασθαι 
Ο. 8. 69. τὸ μὴ προμαϑεῖν Ο. 8. 60. τό γε 
λοιδορῆσαι Ο. 9. 87. τὸ καυχᾶσθαι Ο. 9. 

88. τὸ δὲ παθεῖν Ῥ. 1. 99. τὸ πλουτεῖν δὲ 
Ῥ. 2. δθ. καὶ τὸ σιγᾶν Ν. δ. 18. ὦ Μέγα, τὸ 
δ᾽ αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι 
δυνατόν Ν. 8. 44. τὸ δὲ φυγεῖν Δ. 4. 46. τὸ 

γὰρ πρὶν γενέίσθαι (ΟἪ, 8εΔ αΐα 
Ῥοββὶ8) Παρθ. 1. 20. 

5. ο. δᾶν. 8. ῥῖὸ 53:03. τῶν γε νῦν 
Ο. 1. 1068. τὸ πόρσω δ᾽ ἐστὶ σοφοῖς 

ἄβατον κἀσόφοις Ο. 8. 44. νεότατος τὸ 

πάλιν ἤδη Ο. 10. 87. τῶν πάροιθε Ῥ. 2. θ0. 

τὰ πόρσω ΡῬ. 8. 22. τῶν πάλαι Ρ. 6. 40. 
τῶν νῦν δὲ Ρ. 6. 48. ὁ δ᾽ ἐχθρὰ νοήσαις 

24" 



δαρίζω 

ἤδη φθόνος οἴχεται τῶν πάλαι προθανόν- 
τῶν (τῶν --- προθανόντων }) Ῥ. 2. δ6. 

Ὁ. Ῥτὸ δᾶν, τὸ πολλάκις Ο. 1. 832. 

ἀμφοτέροις ὁμοῖοι τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν 
μὲν κάτω τὰ δ᾽ ὕπερθε πατρός Ρ. 2. 48. 
εἶδον γὰρ -- τὰ πόλλ᾽ ἐν ἀμαχανίᾳ 

ψογερὸν ᾿Αρχίλοχον Ρ. 2. δά. τὸ νῦν τε --- 
καὶ τὸ λοιπὸν Ρ. ὅδ. 117. “᾿τὸ δὲ οἴκοθεν 
ἀντία πράξει᾽ Ῥ. 8, δ]. “τὸ πρῶτον" 
Ρ. 9. 41. τὸ πρίν Ρ. 11. 39. τό γέ νυν 
Ρ. 11. 44. τὰ πόλλ᾽ Ν. 2. 2. τὸ πρῶτον 
Ν. 8. 49. τὸ λοιπὸν Ν. 7. 46. τὸ πάροιθε 

ἧς. 88. 1. τίμαϑεν γὰρ τὰ πάλαι τὰ νῦν τ΄ 
Παρθ. 2. 42. 
6. ς. 8:0 8. ῬὮγαβα. τὸ δὲ φυᾷ κρά- 
τιστον ἅπαν Ο. 9. 100. ᾿Ισθμοῖ τά τ᾽ ἐν 

Νεμέᾳ Ο. 18. 98. τὰ δ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ Ο. 18. 
101. τὰ δ’ ὑπ᾽ ὀφρύν Παρνασσίᾳ Ο. 18. 

106. ἀνέχει τότε μὲν τὰ κείνων Ῥ. 2. 89. 

τὸ πὰρ ποδός Ρ. 8. 60. τὰ δ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν 

Ῥ, 10. 68. τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ 
μέσα μακροτέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα Ρ. 1]. 62. 

τὰ δ᾽ οἶκοι μάσσον᾽ ἀριθμοῦ Ν. 2. 23. 
Γαδείρων τὸ πρὸς ζόφον οὐ περατόν Ν. 4. 

09. τὰ μὲν ἀμφὶ πόνοις ὑπερώτατα Ν. 8. 

42. τὰ δ᾽ ἄλλαις ἀμέραις πολλὰ μὲν ἐν 

κονίᾳ χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ φά- 
σομαι Ν. 9. 42. μακρὰ μὲν τὰ Περσέος ᾿ 
ἀμφὶ Μεδοίσας Γοργόνος Ν. 10. 4. τὸ δ᾽ 
ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὐχ ἕπεται 
τέκμαρ ας 730» τὐλαί οοηιες [γονι Ζδῥες Ν. 
11. 48. Ῥυὲ οἔ. δὰ βυρτα. 
Ἴ. ὁ αὐτός, δε τανε τωῦτ᾽ ἐπὶ 

χρέος Ο. 1. 46. μηνός τε --- τωὐτοῦ Ο. 13. 

38. ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ᾽ ἀμφιπολεῖν 

ἀπορία τελέθει (Σ: ταῦτα οοἀὐά.) Ν. 7. 104. 
8. ἔταΐῃ. Ἰογοι τῶν γε δεί Πα. 0. 176. 

ὁ μέγιστος Πα. 7. ἃ. 8. τῷ δ Πα. 10. 22. 

πολ]λὰ μὲν τὰ πάροιθ᾽ --- τὰ δ᾽ αἱ 

Παρθ. 2. 81---ὃ. τὸ δ᾽ ἀλαθεῖ ---  κατέστα 
φάος δέτ. 387. 9. 

ὀαρίζω] τεἱἱεν τον} λίγεια μὲν Μοῖσ᾽ ἀφαῖ 
- Ἱμὼν τελενταῖς ὀαρίζείι --- 13 λόγον 

τερπνῶν ἐπέων (βιρρΡ. Γοῦεἷ) Πα. 14. 38. 

δἄρος} (-ον, -οις, -οισι.) ἃ. ἰοω, 50} 
υοἱεε(ς) οὐδέ μιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι 

κοινανίαν μαλθακὰν παίδων ὁάροισι δέ- 
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᾿ ὁδάξ) ἐπ ἑἰς δε 

ὅδε 

κονται Ῥ. 1. 98. ἐγὼ δὲ κείνων τέ μιν 
ὀάροις λύρᾳ τε κοινάσομαι Ν. 8. 1]. 
Ῥ. μἰογαηεα πραὺν δ᾽ ᾿Ιάσων μαλθακᾷ 

φωνᾷ ποτιστάζων ὄαρον Ρ. 4. 187. μαθὼν 
δὲ τις ἀνερεῖ, εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον 
ὄαρον ἐννέπων Ν. 7. 09. Ἰωντ᾽ οἀαρί 
Ῥ. Οχυ. 2442, ἐσ. 98. 

δβ'ρῖμος} ἐεννίδίε ἑκατογκεφάλα Τυφῶ- 

νος ὀβρίμον Ο. 4. 7. κίχε νιν λέοντί ποτ᾽ 
εὑρυφαρέτρας ὀβρίμῳ μούναν παλαίοισαν 
Ρ. 9. 21. 

ὅγε) ν. ὁ, γε. 
ὄγδοος) εἰρδ παισὶ τούτοις ὄγδοον 

θάλλει μέρος ᾿Αρκεσίλας (8ς. ἀπὸ Βάττον 
τοῦ πρώτον Σ.) Ρ. 4. 68. 

᾽Ογχήστιος] οἱ Οπεδεέςίος Ποσειδάωνι 

᾿Ισθμῷ τε ζαθέᾳ ᾿Ογχηστίαισίν τ᾽ ἀιό- 
νεσσι περιστέλλων ἀοιδὰν 1. 1. 38. 

᾽᾿Ογχηστός] ἃ ἴοννῃ ἰπ Βοίἱοιία, 'νυβεσε ἔμοσο 
ΜΔ58 80 ἱτηρογίδηξ 5Βδποΐυδτυ δηὰ [οϑαναὶ 

οἱ Ροβείάοῃ. ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς ᾿᾽Ογχη- 
στὸν οἰκέων 1. 4. 19. νίκαις, αἷς ἐν ἀιό- 

νεσσιν ᾿Ογχηίστοῦ κλυ)τᾶς, ταῖς δὲ 
ναὸν ᾿Ιτωνίας αἱ --- Ἰαὰ χαίταν στεφάνοις 
ἐκόσμηθεν Παρθ. 2. 46. 

τὰν δὲ (8.. ἵππον) 

πρυμνὸν κεφαλᾶς ὀδὰξ αὐχένα φέροισαν 
τ. 169. 82. 

ὅδε] (δδ(ε), τοῦδε, τῷδε, τόνδ(ε), τῶνδ(ε), 

τούσδε; τᾶἄσδ(ε), τᾷδί(ε), τάνδ(ε); τόδε, 
τῷδε, τόδε.) ἃ. ἰδὲς λέγε, ἐλὲς δείογε γοι, 

ἐλπὶς ῥγνοσ α. δα). ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ 
Ο. 2. 88. δέξαι --- τόνδε κῶμον Ο. 4. 9. 

ἀγὼν ἐς φάος τόνδε δᾶμον ἀστῶν Ο. ὅ. 14. 

αἰτήσων πόλιν εὐανορίαισι τάνδε κλνταῖς 

δαιδάλλειν Ο. ὅ. 20. τᾶσδέ ποτε χθονὸς 
οἰκιστὴρ Ο. 7. 80. τόνδε κῶμον καὶ 
στεφαναφορίαν δέξαι Ο. 8. 10. τάνδ᾽ 
ἁλιερκέα χώραν Ο. 8. 26. τόνδ᾽ ἀνέρα 
Ο. 9. 110. τόνδε λαὸν Ο. 18. 27. “φίλτρον 
τόδ᾽ ἱππεῖον δέκεν'' Ο. 13. 68. ἰδοῖσα 

τόνδε κῶμον Ο. 14. 10. ὕμμιν τόδε “-- 

φέρων μέλος Ῥ. ὃ. 8. τόδε --- μέλος ποπῖι. 

Ῥ. 2. 01. “τἄσδ’ ἐξ ἁλιπλάκτον ποτὲ 

γᾶς ἱ. ς. ἔτοπι ὙΠοτα Ῥ. 4. 14. “ἐν 

τᾷδ᾽ -- νάσῳ'᾽ Ῥ. 4. 42. “τάνδε -- 
νᾶσον ἐλθόντες Ῥ. 4. 81. δέδεξαι τόνδε 



ὅδε 

κῶμον ἀνέρων Ῥ. δ. 22. πόλιν τάνδε 
κόμιζε Ρ. 8. 99. ἵκεο βᾶσσαν τάνδε᾽" Ῥ. 9. 
δ2. τρὶς δὴ πόλιν τάνδ᾽ εὐκλείξαι! (Ογ- 
τοῦθ ἢ ὙΒ6Ό68}) Ῥ, 9. 9]. τόδ᾽ ἔζευξεν 
ἅρμα Πιερίδων Ρ. 10. θ6δ. δέξαι στεφάνωμα 
τόδ᾽ Ρ. 12. δ. καὶ ὅδ᾽ ἀνὴρ Ν. 3. 8. τάνδε 
νᾶσον Αἰφίπα Ν. 8. 68. ἐγὼ τόδε τοι 

πέμπω μεμιγμένον μέλι Ν. 8. 76. τῷδε 
μέλει κλιθείς Ν. 4. 1δ. καὶ τόδ᾽ --- μέλος 

Ν. 4. 44. νᾶσον εὐκλέα τάνδε Ν. 6. 46. 
δάπεδον ἂν τόδε Ν. 7. 88. τοῦδ᾽ ἀνδρὸς 

1. 1. 84. τούσδ᾽ ὕμνους 1. 2, 40. τόνδε 
πορὼν γενεᾷ θαυμαστὸν ὕμνον Ι. 4. 

21. δδ᾽ ἀνήρ 1. 4. 70. τάνδ᾽ ἐς εὔνομον 
πόλιν 1. δ. 22. τάνδ᾽ --- νᾶσον 1. 6. 2]. 
“ἀνδρὶ τῷδε'᾽ (ν. 1. τόνδε: Τεϊαταοι) 

Ι, 6. 46. ὥσπερ τόδε δέρμα μὲ νῦν 
περιπλανᾶται θηρός ΗσοτΔμ].8 Βρεδῖβ 

Ι. 0. 47. τάνδε πόλιν 1. 6. 66. ᾿Ιάονι 

τόνδε λαῷ [παι]ᾶνα [διώξω Πα. 2. 8. 

“ὑπτὸ σπλάγχιίνοις)] φέροισα τόνδ᾽ ἀνέρ᾽" 

Ῥαγίβ Πα. 84. 19. τῷδ᾽ ἐν ἄματι τερπνῷ 
Πα. 1δ. 1. τῶνδ᾽ ἀνδρῶν ἕνεκεν μερίμνας 

σώφρονος ἱ. 6. Αἰοϊδάδ8 ἀηὰ Ῥαροπάδ5, 
ον Ἰνῆοσς πὸ Ραγιποηείου ἵνα5 οοτιροβεα 

Παρθ. 2. 602. Ββ. 58υ}8. “καὶ ἐμοὶ 
θάνατον σὺν τῷδ᾽ ἐπίτειλον, ἄναξ᾽᾽ 
Καϑίογ Ν. 10. 72. “τόνδε δ᾽ ἔπειτα πόσις 
σπέρμα θνατὸν ματρὶ τεᾷ πελάσαις στάξεν 

ἥρως Καϑίοτ Ν. 10. 80. 68ρ., πι. Ρ]., οὗ 
ἴῃς διυάΐϊσπος, Μοῖρ᾽ ἅ τε πατρώιον 

τῶνδ᾽ ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον ἐδα 

Ἑπιυνοπί αἱ Ο. 2. 8θ. θεὸς τῶνδε κείνων τε 

κλυτὰν αἷσαν παρέχοι φιλέων (Βοεοκδ: 
τῶν δ᾽ ἐκείνων οοάά.: τῶν τε κείνων 

Ἦδενπο: {ΠῸ ϑιγρῃα) αη8) Ο. 6. 102. 

πόλιός θ᾽ ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ᾽ ὑπὲρ 
τῶνδ᾽ τ)6 Αἰρίὶποίδηβ Ν. 8. 14. Ρ. 
Ῥτοβρεοῦνς, Ροϊπείίηρ ἰο 'νῆδὲ (οἱϊοννβ. 

α. Δἀ)., τῶν δ᾽ ᾿Ομήρου καὶ τόδε συνθέμενος 

ῥῆμα Ρ. 4. 271. καὶ τόδ᾽ ἐξαύδασ᾽ ἔπος 
Ν. 10. 80. β. 8008., εἶπεν καὶ τόδε 

Ῥ. 4. 86. ἀλλ’ ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν 

αἵρεσιν παρδίδωμ᾽"" Ν. 10. 82. θρασύ μοι 

τόδ᾽ εἰπεῖν, φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν 

λόγων᾽ οἴκοθεν Ν. 7. δύ. γ- ἴταβρ. 

Ἴωτον τόδε καί Πα. 22. ἃ ἰ 6. 7. 

818 ὁδός 

ὁδμά] οὔσιεν ὀδμὰ δ᾽ ἐρατὸν κατὰ χῶρον 

κίδναται αἰεὶ { --- 5), θύματα μειγνύντων 
“πυρὶ τηλεφανεῖ Θρ. 7. 8. 

ὁδοιπόρος ἢ] ἐναυείϊεν μελικτὰς ὁδοιπόρους 
θαλάσσας (Μείπεϊε, ΑἸΌεγι : μέλιγγας 

ὄλοιτο παῖς ΗοΞγο.) )έγ. 840. 

ὁδός] (-οὔ, -ῷ, -ὁν; -οἱ, -ὥν, -οἷς, -οὐς.) 

ωὡᾶγν α.ϊϊ. ἕτειλαν Διὸς ὁδὸν παρὰ 
Κρόνου τύρσιν Ο. 2. 70. δάμασε καὶ 
κείνους Ἡρακλέης ἐφ᾽ ὁδῷ Ο. 10. 80. 
ἄλλ᾽ ἄλλοτε πατέων ὁδοῖς σκολιαῖς Ῥ. 2. 

86. εὐθύτομόν τε κατέθηκεν ᾿Απολλωνίαις 

ἀλεξιμβρότοις πεδιάδα πομπαῖς ἔμμεν 

ἱππόκροτον σκυρωτὰν ὁδόν ἰῃ Ογτοπς 
Ῥ. δ. 98. ναυσὶ δ’ οὔτε πεζὸς ἰών κεν 

εὕροις ἐς Ὑπερβορέων ἀγῶνα θανμαστὰν 

ὁδόν Ῥ. 10. 80. Θέμιν --- Μοῖραι ποτὶ 
κλίμακα σεμνὰν ἄγον Οὐλύμπον λιπαρὰν 

καθ᾽ ὁδόν τ. 80. 4. δολιχὰ δ᾽ ὁδὸς ἀϑα- 
νάτω[ν Δ. 4. 18. τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται 
πρῶτα θυγάτηρ ὁδοῦ δάφνας εὐπετάλον 

σχεδὸν βαίνοισα πεδίλοις (οη 456 ῥαΐἢ; οὐ 
)6 ἀαῤληοῤδονῖο ῥγοζοσείον, οἵ. ΘοΌΥΣ., 

2. 112: οἴδιετβ σοπηεοῖ ὁδοῦ νὰ δάφνας) 

Παρθ. 2. 68. Ὁ. ταρέ., ραίῇ οἵ Ξοηρ, 

εἰογν, ϑὄτωπι. ἐπίκουρον εὑρὼν ὁδὸν 
λόγων Ο. 1. 110. κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶν 

ὁδὸν ἀγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανται 
Ο, 6. 268. τιμῶντες δ᾽ ἀρετὰς ἐς φανερὰν 

ὁδὸν ἔρχονται Ο. 6. 78. ἐπὶ μὰν βαίνει τι 
καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος, καὶ παρέλκει 

πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν ἔξω φρενῶν Ο. 7, 
46. ὕβριος ἐχθρὰν ὁδὸν εὐθυπορεῖ Ο. 7. 90. 

πολλαὶ δ᾽ ὁδοὶ σὺν θεοῖς εὐπραγίας Ο. 8. 

18. ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι 

Ο. 8. 106. εἰ δὲ νόῳ τις ἔχει θνατῶν 

ἀλαθείας ὁδόν Ρ. 8. 108. ὠκεῖα δ᾽ ἐπεῖγο- 
μένων ἤδη θεῶν πρᾶξις ὁδοί τε βραχεῖαι 
Ῥ. 9. 08. χρὴ δ᾽ ἐν εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα 
μάρνασθαι φυᾷ Ν. 1. 236. πατρίαν εἴπερ 
καθ’ ὁδόν νιν εὐθνπομπὸς αἰὼν ταῖς 
μεγάλαις δέδωκε κόσμον ᾿Αθάναις Ν. 2. 7. 

καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι ὁδὸν ἀμαξιτὸν 

εὗρον Ν. 6. δ4. θρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖν, 
φαευναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων οἴκοθεν 
Ν. 7. δ1. ἐς ἑπταπύλους Θήβας ἄγαγον 

στρατὸν ἀνδρῶν αἰσιᾶν οὐ κατ᾽ ὀρνίχων 



ὁδούς 

ὁδόν Ν. 9. 19. ]Ία κατὰ πᾶσαν ὁδὸν Πα. 

4, θ, ὅστις ἄνευθ᾽ ᾿Ἑλικωνιάδων βαϑεῖαν --- 
ἐρευνᾷ σοφίας ὁδόν Πα. 78Β. 20. ἔθηκας 
ἀμάχανον ἰσχύν τ᾽ ἀνδράσι καὶ σοφίας 
ὁδόν Πα. 9. 4. ἀλλὰ δίκας ὁδοὺς π[ισ]τὰς 
ἐφίλη(σ.)ν. (Ῥαοολ: διδούς Ο-Ἢ.) Παρθ. 

ὦ. θ4. γυναικείῳ θράσει ἱψυχρὰντ φορεῖται 
πᾶσαν ὁδὸν θεραπεύων (ὁδὸν 15 ἱπέίογπαϊ 
δος. ὑπ} φορεῖται δηά ἀϊτ. δος. οἱ θε- 
ραπεύων) ἔτ. 128. 9. ν)υκτὶ βίας ὁδὸν οὗ 

[86 οηΐτυ οὐ Ποσϑ 65 ἰπέο 86 Ῥ6]866 οὗ 

Ῥὶοτηοα 68) ἐγ. 169. 19. ἔσθ᾽ ὅτε πιστότα- 

ταῖ σιγᾶς ὁδοί (Βοτεῖ: -οτάταις --- ὁδοῖς 

οοὐά.: -οτάτα --- ὁδός ϑυθυγ8) ἔτ. 

180. ὃ. ς-. ἃ. »ποῆοπ ἁ μὲν οὔθ᾽ 

Ἰστῶν παλιμβάμους ἐφίλησεν ὁδούς ἱ. ε. ᾿ 

ξοίηρ ἰο απὰ ᾿νὸ αἱ ἰδα ἴοοῦ Ῥ. 9. 18. 
Β. Ἴ7οτγπον “'γυκτὶ κοινάσαντες ὁδόν 

(οἴ. ἐγ. 169. 19) Ῥ. 4. 116. ἀπ᾽ Ἄργεος 
ἤλυθον δευτέραν ὁδὸν ᾿ἘΕπίγονοι Ρ. 
8. 42. 

ὁδούς] ἰοοίδ λεόντων ὄνυχας ὀξυτάτους 

ἀκμὰν καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων 
Ν. 4. θ4. 

ὀδύνα] απ ἀντίτομα στερεᾶν ὀδυνᾶν 
Ρ. 4. 221. 

ὀδύνᾶρός, ὀδυνηρός] ῥαΐϊημεὶ ἕλκος ὀδυνα- 

ρὸν δος. Ρ. 3. 91. πρὶν ὀδυνηρὰ γήραος 
σί -- μ]ολεῖν (σταθμὰ ΜΜῚΙ.: σχεδὸν 

ΟἪ: ὀδυναρὰ σοπὶ. ϑοῆτ., ν. Ἐοτββπιδ, 

1490.) Πα. 1. 1. 
"Οδυσσεύς, ’᾿Οδὕσεύς) ἐγὼ δὲ πλέον᾽ ἕλ- 

πομαι λόγον ᾿Οδυσσέος ἢ πάθαν διὰ τὸν 
ἀδυεπῆ γενέσθ᾽ “Ὅμηρον Ν. 7. 31. 
κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις ᾿Οδυσσῆ Δαναοὶ 

θεράπευσαν 50. ἐπ Ῥτγροίοσθῃοα ἴο Αἰδ8 
Ν, 8. 26. ᾿Οδυσεὺς δὲ πί ἔτ. 260, ὅ. ςξ. 
ϑοῖσ. ἐγ. 260, (Παλαμήδη) κυριώτερον 

τοῦ ᾿Οδυσσέως εἷς σοφίας λόγον, ὡς 

ἔφη Πίνδαρος. Ατιϑείά., 2. 839}. 
ὄζος} ὀγαμοὶ εἰ γάρ τις ὄζους ὀξυτόμῳ 

πελέκει ἐξερείψειεν μεγάλας δρυός Ῥ. 4. 268. 

ὅθεν) τυλεηοδ ᾿Ολυμπίας ἀγῶνα --- ὄθεν 

ὁ πολύφατος ὕμνος ἀμφιβάλλεται σοφῶν 

μητίεσσι Ο. 1. 8. ᾿Αλφεοῦ τε ῥέεθρον" 
ὅθεν στεφάνων ἄωτοι --- ἐπαείροντι Ο. 9. 

19. πολέμων" ὅθεν φαμὶ καί σε τὰν ἀπεί- 

814 οἶδα 

ρονα δόξαν εὑρεῖν Ῥ. 2. 04. θάλος 

ἀρωγὸν δόμοις (-- Θέρσανδρον), ὅθεν 
σπέρματος ἔχοντα ῥίζαν πρέπει τὸν 
Αἰνησιδάμου Ο. 2. 46. ἀπὸ Σπάρτας ---. 

ὅθεν γεγενναμένοι ἵκοντο Θήρανδε φῶτες 
Αἰγείδαι Ρ. δ. 74. ὅθεν πτερ καὶ 'Ομηρίδαι 
ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ᾽ ἀοιδοὶ ἄρχονται 

Διὸς ἐκ προοιμίου, καὶ δδ᾽ ἀνὴρ καταβολὰν 
ἱερῶν ἀγώνων νικαφορίας δέδεκται πρῶ- 
τὸν ἱ. 6. ἴγοπι Ζευ8 88 ρϑίγοῃ οἵ {μ8 

Νεσλοδῃ ρβᾶταοβ Ν, ὃ. 1. 

ὅθι} τσλδγε ὅθι παῖδες ᾿Αθαναίων ἐβά- 

λοντο φαεννὰν κρηπῖδ᾽ ἐλευθερίας δο. 

δὲ 188 Ὀβέιο οἱ Ασίεπι ϑίοη ἔτ. 77. 1, 

Μένδητα --- ὅθι τράγοι γυναιξὶ μίσγονται 

ἔν. 801. 8. 

᾿ Οἴαγρος] ἐαΐμες οὐ Ογρῆδιβ, οἷ. Σ, Ρ. 4. 
818. υἱὸν ΟΙάγρου δὲ ᾿Ορφέα (Οἵα- 
γρον ν. 1) Θρ. 8. 11. 

., οἰακοστρόφος) βεΐίαϊηρ κα {Π|Πεγ ταὶ. δι- 
ει πλόαν νίκαν ἀνεφάνατο --- κυβερνατῆρος 

οἰακοστρόφον γνώμᾳ πεπιθὼν πολυβού- 
λῷ 86. οὗ ἐδ ἐγαῖπεν Οὔβθδβ 1. 4. 71. 

οἴγω] οῥέεη. οἰχθεισᾶν πυλᾶν (“᾿ἀυτολβ 
Το, ἀδ8 8. } δίξηρίε"" Ἐαάϊ, Μηραι., 

1966, 1601) Ν.1. 41. Ἱντας οἴγεινί (5πε]], 

8εἃ α]ἴ6α Ῥοββὶ8) Πα, 12. 6. 18. φοινικεά- 

νῶν --- οἰχθέντος ᾿ωὡωρᾶν θαλάμον {τ. 

18. 14. 

οἶδα] (οἴδί(α), οἶσθα, οἴδεί(ν); εἰδείην; ἴσθι, 

ἵστω, ἴστ(ε); εἰδώς, «ότι, -ότες, ἰδυῖα οοπί.: 

4180 ἴσαμι, ἰσἄμεν; ἰσάντι: Εει- Ο. ἃ. 86, 
Ει- Ῥ. 8. 29, ἔοι- Ν. 4. 48.) ποῦ α. 

Δ08.|ς. ἃος. εἰ δὲ --- τις οἶδεν τὸ μέλλον 

Ο. 3. 86. σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φνυᾷ Ο. 3. 
860. τὸ διδάξασθαι δέ τοι εἰδότι ῥάτερον 
Ο. 8. 60. ἴσθι νῦν, ᾿Αρχεστράτον παῖ, --- 
κελαδήσω Ο. 11. 11. πάντα ἰσάντι νόῳ 
Ῥ. 8. 29. “ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια 
λόγων ἴστε" Ῥ. 4. 117. “εἰδότι τοι ἐρέω" " 
Ρ. 4. 142. καί τινα οἶμον ἴσαμϊ βραχύν 
Ρ. 4. 248. "κύριον ὃς πάντων τέλος οἶσθα 

καὶ πάσας κελεύθους" Ῥ. 9. 46. ἴσθι, 
γλυκεῖάν τοι Μενάνδρον σὺν τύχᾳ μόχθων 

ἀμοιβὰν ἐπαύρεο Ν. ὅ. 48. ἔργοις δὲ 
καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ 

Ν. 17. 14. ἴστε μὰν Κλεωνύμου δόξαν 

Ι 



ΟΙδ᾽ πόδας 

παλαιὰν ἅρμασιν 1. 8. 16. ἴστε μὰν 
Αἴαντος ἀλκάν 1. 4. 8δ. ἀλλὰ παρθένοι 

γάρ, ἴσθ᾽ ὅτι, Μοῖσαι, πάντα (ἰ. «. ὅτι 
ἴστε) Πα. ὃ. δΆ. εἸϊδότες οἷαν Βρομίου 

[τελε]τὰν --- ἴσταντι Δ. 2. δ. τ᾽ ἴσθ᾽ 

ἐνειπί Δ. 4. Ὁ. 2. ἸΖεὺς οἶδ᾽ Παρθ. 2. 838. 

οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον 

ἀρχάν ἔτ. 187. 1---2. ὦ πόποι, οἵ᾽ ἀπα- 
τᾶται φροντὶς ἐπαμερίων οὐκ ἰδυῖα 
(Βοοςοκῇ: εἰδυῖα οοαά.) ἐς. 182. Ὁ. ς. 
Ρᾶσί. ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ 
δαιμόνιον πόδ᾽ ἔχων Σωστράτον νίός 

Ο. 0. 8. μανθάνων οἶσθα προτέρων Ρ. 8. 

80. ἴστω λαχὼν πρὸς δαιμόνων θαυμαστὸν 

ὄλβον Ν. 9. 4δ. ἴστω γὰρ σαφὲς --- ἀστῶν 
γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων 1. 7. 27. 

ο. ς. ἰπέ., ἀποὺ κοῖῦ ἰο ὧς μὰν σαφὲς 

οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν ποντιᾶν ψάφων 
ἀριθμόν Ο. 138. 46. ἐλαφρὸν ὄρχημ᾽ οἶδα 

ποδῶν μειγνύμεν (ἀοιδᾷ οςοηὶ. ΒεΓρΕ) 

"(σ. 1070. 1." ἃ. ς. ὅτι ἃ ἱπά. εὖ 

οἶδ᾽ ὅτι χρόνος ἕρπων πεπρωμέναν 
τελέσει Ν. 4. 43. δ. ο. ἱπάϊτ. αυεϑβξ. 

καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ 
νύκτας ἄμμε πότμος ἄντιν᾽ ἔγραψε δραμεῖν 

ποτὶ στάθμαν Ν. 6. 6. 

Οἰδιπόδας] βοη οἵ 1,.αἰο5β. γνῶθι νῦν τὰν 
Οἰδιπόδα σοφίαν Ῥ. 4. 268. οἵ. Ο. 2. 88. 

οἴδμα] τνγρέε τέρπεται δὲ καί τις ἐπ᾽ 
οἶδμ᾽ ἅλιον ναὶ θοᾷ ᾿διαστείβων ἔν. 221. 4. 

οἴκἄδε} ἰο ονιε' 5 δονιε ᾿Αγησία δέξαιτο 
κῶμον οἴκοθεν οἴκαδ᾽ --- ποτινισόμενον 
Ο. 6. 99. φιάλαν ὡς εἴ τις ---- δωρήσεται 

νεανίᾳ γαμβρῷ προπίνων οἴκοθεν οἴκαδε 

Ο. 7. 4. “κόμαν οἴκαδ᾽" Ρ. 4. 100. ὅπως 

σφίσι μὴ κοίρανος ὀπίσω πάλιν οἴκαδ᾽ --- 

Μέμνων μόλοι Ν. 8. 68. οἴκαδε κλυτο- 
κάρπων οὐ νέοντ᾽ ἄνευ στεφάνων Ν. 4. 76. 

οἰκεῖος οτιε᾿ 5 οὧυη ὁμιλέων παρ᾽ οἰκείαις 

ἀρούραις Ο. 12. 19. τὸν δ᾽ αὖ καταμεμφ- 
θέντ᾽ ἄγαν ἰσχὺν οἰκείων παρέσφαλεν 
καλῶν --- θυμὸς ἄτολμος ἐών Ν. 1]. 31. 

Ἡ. 8. ΡΙῸ 8008., τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει 
πάνθ᾽ ὁμῶς" εὐθὺς δ’ ἀπήμων κραδία 

κᾶδος ἀμφ᾽ ἀλλότριον Ν. 1. ὅ8. 
οἰκέω)] (οἰκεῖ, -ἐοισι; οἰκέων, -ἔοντας; οἰκεῖν: 

ἱπιρί. ᾧκε!: δογ. ᾧκησαν.) ἀισεῖ! (1 ἀὐ8., 

818 Οἰκλείδας 

ς. δοο., 6. ἀδί., ο. ῥγερ. λάχε τ’ 

᾿Αλφεὸν οἰκεῖν Ο. 6. 84. ἐπεὶ παρὰ Βοι- 
βιάδος κρημνοῖσιν ᾧκει παρθένος Ρ. 8. 84. 

νιν πολυμήλου καὶ πολυκαρποτάτας θῆκε 

δέσποιναν χθονὸς ῥίζαν ἀπείρου τρίταν 
εὐήρατον θάλλοισαν οἰκεῖν Ρ. 9. 8. πόνων 

δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ οἰκέοισι Ρ. 10. 48. τὸ 

μὲν παρ᾽ ἄμαρ ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ᾽ 

οἰκέοντας ἔνδον ᾿Ολύμπον Ῥ' 11. 64. 
χώρας --- Μυρμιδόνες ἵνα πρότεροι ᾧκη- 
σαν Ν. 8. 14. πόλιν γὰρ φιλόμολτπον 
οἰκεῖ δορικτύπων Αἰακιδᾶν Ν. 7. 9. οὐ 

μέμψεταί μ’ ἀνήρ, ᾿Ιονίας ὑπὲρ ἀλὸς 

οἰκέων Ν. 7. θδ. ἐπεὶ τοῦτον, ἣ πάμπαν 

θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ’ οὐρανῷ, εἴλετ᾽ 
αἰῶνα --- Πολυδεύκης Ν. 10. ὅ8. [(οἰκεῖν) 

ΒΌΡΡ. Βεπεάϊςξυβ Ν. 10. 84.) Τυνδαρίδας 

δ᾽ ἐν ᾿Αχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκέων 
ἕδος 1. 1. 31. ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς ᾿Ογχηστὸν 

οἰκέων 1. 4. 19. σφιν ᾿Απόλλων δῶκεν ὁ 
χρυσοκόμας ᾿Αστερίας δέμας οἰκεῖν Πα. 8. 

42. ἡροίαις δὲ πομπαῖς θεμισκόπον οἰκεῖν 

ἐόντα πολυθύτοις οἱ Νεορίο]οπιοβ, Ὀυτεὰ 

ἐπ ἴῃς Ῥυτίδη ϑαποΐυαεν Ν. 7. 47. 

οὕκημα] ἀιωεϊτιρ ῥίαεε ἱερὸν ἔσχον οἴκη- 

μα ποταμοῦ ἱ. ε. ΑΚγαρά5, δίζοσ (86 σίνεγ 

οἵ ἴδς 58τὴς πδτης Ο, 2. 9, ςΐ, Ρ. θ. 6. 

οἰκίζω] «εἰ6 (Ζεύς) ὃ τὰν μὲν (8.. 

Θήβαν) παρὰ καλλιρόῳ Δίρκᾳ φιλαρμάτον 

πόλιος ᾧκισσεν ἀγεμόνα 1. 8. 20. 

οἰκιστήρ) ἰομπάεν, οοἰοῖσεν τᾶσδέ ποτε 
χθονὸς οἰκιστήρ ΤΙεροϊοπιοβ, ψ8ο βοι]οὰ 
ΚΒοάοϑ Ο. 7. 80. ὄρος --- τοῦ μὲν ἐπωνυ- 

μίαν κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν 
γείτονα Ἠΐετοπ, ἰουπάετ οἱ Αἰΐπα Ρ. 1. 
81. ἱέρεα χρῆσεν οἰκιστῆρα Βάττον καρ- 

ποφόρου Λιβύας Ρ. 4. 6. 

"Ουε'λέης] ἐκίμοτ οἱ Απιρβίασουϑ. ὌὋι- 

κλέος παῖς Ῥ, 8. 39. 

Οἰκλείδας) «0» οἱ Οἱλίες ἱ. ε. ΑἸπρΒίατουϑ. 
μάντιν Οἰκλείδαν ποτ᾽ ἐς ᾿Αμφιάρηον 

Ο. 6. 18. ἀνδροδάμαντ’᾽ ’Ἐριφύλαν, 

ὅρκιον ὡς ὅτε πιστόν, δόντες Οἰκλείδᾳ 
γυναῖκα Ν. 9. 17. γαῖα δ᾽ ἐν Θήβαις 
ὑπέδεκτο κεραυνωθεῖσα Διὸς βέλεσιν μάντιν 
Οἰκλείδαν, πολέμοιο νέφος Ν. 10. 9. 



οἴκοθεν 870 Οἰνόμᾶος 

οἴκοθεν) (βοικ- Ρ. 8. 81, Πα. 4. 82}, ἐτ. ἀμαξοφόρητον οἶκον οὐ πέπαται οἱ {μο 
θὉ. 84.) ἦνονι ἀοιιε, αἱ ἦοπια ᾿Αγησία 

δέξαιτο κῶμον οἴκοθεν οἴκαδ᾽ Ο. 6. 99. 

φιάλαν -- δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ προ- 

πίνων οἴκοθεν οἴκαδε Ο. 7. 4. “τὸ δὲ 
οἴκοθεν ἀντία πράξει'' αἱ ἧοπιε ἀξ ὡὧὴ! 
ἰανε ααἀυενεεῖν Ῥ. 8. 81. οὐδ᾽ ἀλλοτρίων 

ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν κρέσσονες. οἴκοθεν 

μάτενε Ν. 83. 81. οὐδὲ Κρονίων ἀστεροπὰν 
ἐλελίξαις οἴκοθεν μαργομένους στείχειν 

ἐπώτρυν᾽ Ν. 9. 19. Ἰνδε τοι οἴκοθεν ἔτ. 
Οὺ. 4. τὸ δὲ οἴκοθεν ἄστυ οπε΄ς ἤσηϊε οἷν 

Πα. 4. 32. θαμὰ γὰρ οἴκοθίεν (βϑυρρ. 
5π06}}) Δ. 4ἢ. 11. τιοῖ., Θήρων --- ἅπτεται 

οἴκοθεν Ἡρακλέος σταλᾶν (διὰ τῶν 

οἰκείων ἀρετῶν Σ.) Ο. 8. 44. θράσύ μοι 

τόδ᾽ εἰπεῖν, φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν 
λόγων οἴκοθεν (ἀρεταῖς, αἷς οἴκοθεν 

ἔχετε Σ.) Ν. 7. δ2. ἀνορέαις δ᾽ ἐσχάταισιν 

οἴκοθεν στάλαισιν ἅπτονθ᾽ ᾿Ἡρακλείαις 
Ι. 4. 12. 

οἰκόθετος, -ον] “ἰογεὰ ἵπ οπεὶς ἤιε ἰδὼν 
δύναμιν οἰκόθετον Πα. 1. 4. 

οὔτοι) αἱ λονῖο, ἐπὶ οπεὶς οἵνη σον “εἴ 

γὰρ οἶκοι νιν βάλε᾽᾽ Ῥ. 4. 48. οἴκοι δὲ 
πρόσθεν ἁρπαλέαν δόσιν -- ἐπάγαγες 

Ρ. 8. θδ. ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη, 

ἑπτὰ δ᾽ ἐν Νεμέᾳ, τὰ δ’ οἶκοι μάσσον᾽ 

ἀριθμοῦ, Διὸς ἀγῶνι Ν. 2. 28. ἅλικας δ᾽ 

ἐλθόντας οἶκοι τ’ ἐκράτει Νίσον τ᾽ ἐν 

εὐαγκεῖ λόφῳ Ν. δ. 46. 
οἶκος] (-ος, τῳ, -ον; -ων: ἔοικ- Ρ. 7. δ, 

Ν. 6. 38.) 8. λοιεδε, δον βασιλεὺς 

δ᾽ --- ἅπαντας ἐν οἴκῳ εἴρετο παῖδα Ο. 6. 
48. ἥμερον ὄφρα κατ᾽ οἶκον ὁ Φοίνιξ ὁ 

Τυρσανῶν τ’ ἀλαλατὸς ἔχῃ Ῥ. 1. 72. 

εὔχεται --- ποτὲ οἶκον ἰδεῖν Ῥ. 4. 294. 

ἐπεὶ τίνα πάτραν, τίνα οἶκον ναίων 
ὀνυμάξεαι ἐπιφανέστερον Ῥ. 7. δ. φεῦγε γὰρ 
᾿Αμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν 
στάσιν πατρίων οἴκων ἀπό τ᾽ "Αργεος 

Ν, 9. 14. χρυσέων οἴκων ἄναξ Ἡοτγακὶςβ ἰπ 

ΟἸγπιροβ 1. 4. 60. ἐμὰν ματέρα λιπόντες 

καὶ ὅλον οἶκον εὐερκέα᾽’ Πα. 4. 458. μή μιν 

εὔφρον᾽ ἐς οἴ[κ)ον μήτ᾽ ἐπὶ γῆρας ἱξέμεν 

βίου (ϑὰρρ. Ηουβπιαηὴ) Πα. 6. 116. 

Ἰοἶκον ᾿Αμφιτρύωνος Πα. 20. 10. ὃς 

οἰκτιρμός]} Ρὴν 

οἰκτρός) «αὐ, ῥίεμεῖ 

οἶμος] (-ος, -ον.) ραιὰ 

Οἰνεῖδαι] 50;:ς οἱ Οἷπεις ἱ. ς. 

οἰνηρός] υἱπε- 

οἰνοδόκος, -ον] υἱπε-ἰὐεἰςοηηίηρ 

᾿ν βου οὗ ἴπο δογιπίαη ποπχδά ἐσ. 106 Ὁ. 2. 

Ὁ. δλοιιδσε, ἐανπὶϊν τρισολυμπιονίκαν 

ἐπαινέων οἶκον Ο. 18. 2. “κοῦ με πονεῖ τεὸν 

οἶκον ταῦτα πορσύνοντ᾽ ἄγαν'᾽ Ῥ. 4. 1δ1. 
ἕτερον οὔ τινα οἶκον ἀπεφάνατο πυγ- 

μαχία πλεόνων ταμίαν στεφάνων Ν. 6. 85. 
τόν τε Θεμιστίου ὀρθώσαντες οἶκον τάνδε 

πόλιν θεοφιλῆ ναίοισι 1. 0. 06. ἀλλ᾽ 
ᾧτινι μὴ λιτότεκνος σφαλῇ πάμπαν 
οἶκος βιαίᾳ δαμεὶς ἀνάγκᾳ Παρθ. 1. 17. ὁ 
γὰρ ἐξ οἴκου ποτὶ μῶμον ἔπαινος κίρναται 
(εΐ. οἴκοθεν, αγίξέηρ ἰγονι ἰδ 6 αοὐέευδηηδηῖς 

οἱ ομδ᾽ 5 [αν»ιἰ}}} “(τ. 181." 

οἰκούριος ἢ] ὕίοοκίηρ αὐίεν (δε ἤοιιβξὲ ἐφί- 
λησεν “--- οὔτε δείπνων τοἰκουριᾶν! μεθ᾽ 

ἑταιρᾶν τέρψιας (-ἰῶν, -ἰᾶν ςοὐάᾷ. οοηῖτα 
πιείτ. : οἰκοριᾶν Μοϑβοῇ. : οἰκοαρᾶν ΝΝῚ].: ν. 

κΚουδηη, Ηοπι. Νδγίος, 22329) Ῥὶ 9. 19. 

κρέσσον γὰρ οἰκτιρμοῦ 
φθόνος Ρ. 1. 86. 

λύτρον συμφορᾶς 

οἰκτρᾶς γλυκύ" Ο. 7. 77. “οἰκτροτάτῳ 
θανάτῳ" Ρ. 8. 42. 

ἀπεθήκατο -- 

νόστον ἔχθιστον καὶ ἀτιμότεραν γλῶσσαν 
καὶ ἐπίκρυφον οἶμον Ο. 8. 69. πάντ᾽ ἐπ’ 

οἶμον "(τ. 1074. θ." πιεῖ. ποτὶ κέντρον δέ 

τοι λακτιζέμεν τελέθει ὀλισθηρὸς οἶμος 

Ῥ. 2. 96. καί τινα οἶμον ἴσαμι βραχύν 

Ρ. 4. 348. ἔγειρ᾽ ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν 
Ο. 9. 47. 

οἰνάνθα] δίσονν οἡ ἐπε ρναρε, πιςεΐ., γοιδήμὶ 

δίοονι οὔπω γένυσι φαίνων τερείνας 
ματέρ᾽ οἰνάνθας ὀπώραν (Ὀτογκοτῃ: τέ- 

ρειναν οοἀά.: οἰνάνθας ὀπώρας Ῥαυν) 
Ν. δ. 6. 

Μοίξαρος 

δηὰ Τγάσι. ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι 
φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί (55. ἀνυμνοῦν- 
ται) [. ὃ. 81. 

σὺν οἰνηραῖς φιάλαις 
Ν. 10. 43. 

οἰνοδό- 
κον φιάλαν χρυσῷ πεφρικυῖαν 1. θ. 40. 

Οἰνόμδᾶος} Κκίηρ οἵ Ρί8α ἰῃ ἘΠῚ8, δὸὺπ οἵ 
Αταβ: δὶ ἀδυρπῖοσς Ηϊρροάδιιἷςιϊα τηατγτοα 
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Ῥεϊορϑβ. “πέδασον ἔγχος Οἰνομάου 
χάλκεον᾽’ Ο. 1. 70. ἕλεν δ’ Οἰνομάον βίαν 

παρθένον τε σύνευνον (8ς. Πέλοψ) Ο. 1. 88. 

ἵκων δ᾽ Οἰνομάον καὶ Πέλοπος παρ᾽ 

εὐηράτων σταθμῶν ἱ. ε. τοι! ΟἸντρία 

Ο. δ. 9. ἄς Οἰνόμαος ἄρχε Ο. 10. δ]. εἴ. 

πέφνε δὲ τρεῖς καὶ δέκ᾽ ἄνδρας (8... Οἰνό- 
μαος, ν. Ο. 1. 79) ἐν. 18δ. 

Οἰνοπία] (ο΄. Οἰνώνα.) δῷ οἱὰ πᾶπις ίοσ 

Αἰκίπδ. σὲ δ’ (-- Αἴγιναν) ἐς νᾶσον 
Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν κοιμᾶτο ;. 8. 21. 

(Οἰνοπίων)] ν. τ. 72. 

οἶνος] ἵνα αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶνον, 

ἄνθεα δ’ ὕμνων νεωτέρων Ο. 9. 48. 

βαρβιτίξαι θυμὸν ἀμβλὺν ὄντα καὶ φωνὰν 
ἐν οἴνῳ ἐτ. 124. ἀνδροδάμαντα δ᾽ ἐπεὶ 
Φῆρες δάεν ῥιπὰν μελιαδέος οἶνον (τ. 166. 1. 
εὐώί(δεα --- λ᾽ οἶνον δέτ. 8338. 3. 

Οἰνώνα] δη οἱά πᾶπις ἔοτ Αἰρὶπα. μέλος 
πεφιλημένον Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ Ν. 4. 

46. καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ᾿ 
Οἰνώνας ἕλασεν; Ν. δ. 16. ἔβλαστεν δ᾽ 

υἱὸς Οἰνώνας βασιλεὺς χειρὶ καὶ βουλαῖς 

ἄριστος Αἰακοβ Ν. 8. 7. ἀλλ᾽ ἐν Οἰνώνᾳ 
μεγαλήτορες ὀργαὶ Αἰακοῦ παιδῶν τε 
Ι. δ. 84. 

οἷοπόλας} κοΐηξ αἷοης ἴ. δὰ]. ἤΆρτεμις 
οἰοπόλας (οἰοπόλας ΠῚ, φυοὰ ἀεί. 5ηε]}: 

οἰόπολος ΠΙπ: ἰοτί. οἰοπολάς, -άδος 
ἐπιοϊ!ορεπάμυπι) Δ. 2. 19. 

οἰοπόλος] ςοἰἑίανν "᾿οἰοπόλος δαίμων᾽᾿ Ρ. 4. 

28. 

οἷος] (-ος, -ον, -οι; -ας, -αν, -αἷς; -ον ποπι., 

ἃςς., -α ποπι., 8ςς.) 

1. τε], ἃ, ς. ἀηἰοζςοδεηξ, “μὴ ας εὑ- 

ρίσκοντο θεῶν παλάμαις τιμάν, οἷαν οὔτις 

Ἑλλάνων δρέπει Ῥ. 1. 49. γένοι᾽ οἷος 
ἐσσὶ μαθών Ρ. ὃ. 72. Χίρωνα ---’ οἷος ἐὼν 

θρέψεν ποτὲ τέκτονα Ῥ. 8. ὅ. ἐξ ἐπέων 
κελαδεννῶν τέκτονες οἷα σοφοὶ ἄρμοσαν 

Ῥ. 8. 118. προγόνων᾽ οἷοι Λιβύσσας ἀμφὶ 

γυναικὸς ἔβαν Ἴρασα πρὸς πόλιν Ρ. 9. 106. 

μέρος ἕκαστον οἷον ἔχομεν βρότεον ἔθνος 
Ν, 8. 18. (ἔρωτες) οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε 

λέκτρον ποιμένες ἀμφεπόλησαν Κυπρίας 

δώρων Ν. 8. 6. Β. ἱουῖ δητοσοδοηξ: 

οἷος 

π. Ρ]. ποῃϑ., ος., μοὶ ἀ5, (45) τυλεη 

ἀγλαίζεται δὲ καὶ μονσικᾶς ἐν ἀώτῳ, οἷα 

παίζομεν φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν 
Ο. 1. 10. ναυσίστονον ὕβριν ἰδὼν τὰν πρὸ 
Κύμας, οἷα Συρακοσίων ἀρχῷ δαμασθέντες 

πάθον Ρ. 1. 78. οὐδ᾽ ἀπάταισι θυμὸν 
τέρπεται ἔνδοθεν, οἷα ψιθύρων παλάμαις 

ἕπετ᾽ αἰεὶ βροτῷ Ῥ. 2. 76. ἰαχὰν ὑμεναίων, 
ἅλικες οἷα παρθένοι φιλέοισιν ἑταῖραι 
ἑσπερίαις ὑποκουρίζεσθ᾽ ἀοιδαῖς Ῥ. 8. 18. 

ἤρατο τῶν ἀπεόντων: οἷα καὶ πολλὰ 

πάθον Ρ. 8. 20. λάμπει δὲ σαφὴς ἀρετὰ ἕν 
τε γνμνοῖσι σταδίοις σφίσιν ἔν τ᾽ ἀσπιδο- 

δούποισιν ὁπλίταις δρόμοις, οἷά τε χερσὶν 
ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς, καὶ λιθίνοις ὁπότ᾽ ἐν 

δίσκοις ἴεν (εοπϑίσ. ἀυῦ.: θανμαστικῶς 

ἜΧΡΙΙ. Σ.}}1. 1. 84. Πελασγὸν ἵππον ἣ 
κύνα ᾿Αμυκλάιαν -- μιμέό --, οἵ᾽ 

ἀνὰ Δώτιον ἀνθεμόεν πεδίον πέταται 
(Βεϊαςι: οἷος ςοἀά., ἀεί. Οσαϊανοί 

ἘΕῚΟ, 1962, 41) “1τ-- 1074. 4. ς. 
ἱπιζοάυςίπε σοπλραγίϑομβ, ἐΐλε ἀγω- 

νίας δ᾽ ἕρκος οἷον, σϑένος Ῥ. ὕὅ. 118. οἷοι δ᾽ 

ἀρετὰν δελφῖνες ἐν πόντῳ (8ς. εἰσί) 1. 9. 6. 

2. οχοϊδιηδίογυ. οἷον δ᾽ ἐν Μαρα- 
θῶνι --- μένεν ἀγῶνα Ο. 9. 89. τέρας μὲν 
θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ 

παρεόντων ἀκοῦσαι, οἷον Αἴτνας ἐν 

μελαμφύλλοις δέδεται κορυφαῖς Ρ. 1. 27, 
“θυμὸν γυναικὸς καὶ μεγάλαν δύνασιν 

θαύμασον, οἷον ἀταρβεῖ νεῖκος ἄγει κε- 
φαλᾷ" ῬῬ. 9. 81]. οἷον αἰνέων κε 

Μελησίαν ἔριδα στρέφοι (Ὀἱάνπιυπ: οἷον 
Ατβίασουβ) Ν. 4. 98. ἀνὰ δ᾽ ἄγαγον 
ἐς φάος οἷαν μοῖραν ὕμνων 1. 0. 62. . Ρ]. 

Ῥτο ἀαἄν,, ὦ πόποι, οἵ" ἀπατᾶται φροντὶς 
ἐπαμερίων {τ. 182, (οἷα τειχίζωμεν ἤδη 

ποικίλον κόσμον (οοἀά. νυϊρο: εἴα ὑπ08 
οοὐ. δηῖς οογσ.) ἐγ. 194. 2. 

3. ἱηϊτοάυοίηρ ἱπάϊτ. αηυξσϑί. ἦ κεν 

ἀμνάσειεν οἷαις ἐν πολέμοισι μάχαις --- 

παρέμειν᾽ Ῥ. 1. 47. γνόντα τὸ πὰρ ποδός, 

οἷαις εἰμὲν αἷσας Ρ. 8. 60. ἄκουσεν Δαναόν 
ποτ᾽ ἐν Ἄργει, οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα 
καὶ ὀκτὼ παρθένοισι --- γάμον Ῥ. 9. 118. 

εἸϊδότες οἷαν Βρομίον {τελε)τὰν --- ἵσταντι 

Δ. 2. 6. 



οἷος 

4. ἰτᾶρᾷ. 7. οἷά ποτε Θήβᾳ[ Πα. 18. 8. 

Ἰοῖον [δ)χημα λιγίυ τ. 1400. 8. 

οἷος] αἰονε οἷος ἐν ὄρφνᾳ ἄπυεν Ο. 1. 71. 
ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας οἷον ἀποιχο- 
μένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει Ρ. 1. 98. 

ἀλλ᾽ οἷος ἄπλατον κεράιζε θεῶν Τυφῶνα 
- Ζεὺς ἐτ. 98. αν ὀϊιοσουί Ῥ. Οχγ. 

2440. {τ.7. 

ὀδιστός) αγγοῖυ πιοῖϊ., οἵ ϑοπ. τίνα βάλλο- 
μεν --- εὐκλέας ὀιστοὺς ἱέντες; Ο. 3. 90. 

πτερόεντα δ᾽ ἵει γλυκὺν Πυθῶνάδ᾽ ὀιστόν 
Ο. 9.12. 

οἴστρος] ξααμν 
1ο νὴ) ἐσ. 811. Ὁ. 

]α βοῦς ὑπ᾽ οἵστρί (οἵ 

οἰχνέω) (οἰχνεῖ, -εἴτε; -ἔων, -ἐοντες.) 8.᾿ 
Δῦ8., τσαϊλ παρὰ Λύδιον ἅρμα πεζὸς 
οἰχνέων (Βεογχίι: ἰχνεύων, οἰχνεύων οςοὐά.) 

τ. 06. δ. (εΐ. ἐποίχομαι.) α. αἠεηπά 

προη, ηὐπϑίον ἰῸ τὸ δ᾽ ἐλάσιππον 

ἔθνος ἐνδυκέως δέκονται θυσίαισιν ἄνδρες 

οἰχνέοντέξ σφε δωροφόροι Ρ. ὅδ. 860. 
οἰχνεῖ τε Σεμέλαν ἐλικάμτυκα χοροί ἔτ. 
78. 19. Β. αρῥνοαεδ θεοί, πολύ- 

βατον οἵ τ᾽ ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντ᾽ ἐν 

ταῖς ἱεραῖς ᾿Αθάναις οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν 
τ’ εὐκλέ᾽ ἀγοράν (τ. 76. ὅ. 

οἴχομαι (οἴχομαι β0Ρ., -εται, -ονται; 

εσθον: ἱπρν. ᾧχετο, -οντ(ο).) α. 

ΔΌ8., λαυά ρομε, δαυε ἀϊδαρῥεαγεὰ οὐδὲ 

κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾧχοντ᾽ ἀγλαοί 

(Βοοομῆ: οἴχοντ᾽ οοἀά.) Ρ. 4. 83, “οἴχεται 
τιμὰ φίλων τατωμένῳ φωτί" Ν. 10. 18. 

ὁ δ᾽ ἐχθρὰ νοήσαις ἤδη φθόνος οἴχεται 
τῶν πάλαι προθανόντων Πα. 2. δὅ. 

ἁνίκ᾽ ἀνθρώπων καματώδεες οἴχονται 

μέριμναι στηθέων ἔξω ἔτ. 124. ὅδ. ὁ δὲ 

χλωραῖς ἐλάταισι τυπεὶς οἴχεται (ν. 1. 
ᾧχετο: 86. ὑπάογ ἔα οδγί.) Θρ. 6. 8. 

Ρ. ξο ᾧχετο δὲ πρὸς θεόν, κτέατ᾽ ἄγων 
Τροίαθεν ἀκροθινίων (8.ς. Νεοπτόλεμος) 
Ν, 1. 40. (οἴχομαι) (ϑὰρΡ. ὅ81:6:}} ε Σ.) 

Πα. 4. 61. μὴ νῦν --- ἰ --- Ἰπαρ᾽ ἁλμυρὸν 

οἴχεσθον (Π': οἰχεσχον Π: ἱ. 6. ἵτιρν. 
ἄυα!. 55. θυγάτηρ ν. 08, ᾿Ανδαισιστρότα 

ν. 71) Παρθ. ὃ. 18. ς. ρατί., ἀλλ᾽ ὃ γε μὲν 

Πυθῶνάδ᾽ --- ᾧχετ’ ἰὼν Ο. 6. 88. 

8318 ὄλβιος 

οἰωνοπόλος] οἱ δἰγά αμρινγ δ γε Μέ- 
λαμπος --- θέμενος οἰωνοπόλον γέρας (οἴ. 

ἈΡΟΙ͂Ι., ΒΡ]. 1. 9. 11, ὁ δὲ (5... Μελάμ- 

πους) --- τῶν ὑπερπετομένων ὀρνέων τὰς 

φωνὰς συνίει, καὶ παρ᾽ ἐκείνων μανθάνων 

προύλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα) 

Πα. 4. 80. 

Οἰωνός] 505 οἱ 1ἱκγπιπίοθ, οὗ Δσροβ, ἐἰγϑὲ 
ΟΙγιαρὶς νἱοῖος ἐπ ἴα βίδάίοθ. στά- 
διον μὲν ἀρίστευσεν --- παῖς ὁ Λικυμνίου 
Οἰωνός Ο. 10. 66. 

οἰωνός] ὀίνά (οἵ ὑτοΥ) τίς γὰρ --- θεῶν 

ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ᾽; 

(ν. βασιλεύς, αἰετός) Ο. 18. 21. Διὸς 

αἰετός, --- ἀρχὸς οἰωνῶν Ῥ. 1. 7. ἀρχὸν 
οἰωνῶν μέγαν αἰετόν 1. 0. δ0. 

ὀκ'νηρός)] αἱ οι! ἐλπίδες δ᾽ 
ρότεραι Ν. 11. 98. 

ὀκτώ] εἰρὴΐ τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ 
παρθένοισι Ῥ. ὃ. 118. ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος 

πτυχαῖς ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη 

Ν. 3. 92. χαλκοαρᾶν ὀκτὼ θανόντων, τοὺς 
Μεγάρα τέκε οἱ Κρεοντὶς υἱούς 1. 4. 68. 

Ἰὀκτὼ κί Πα. ὃ. 10. 

ὁὀχχ-} ν. ὀχ-. 

ὄλβιος] (-ος, -ον, -οἱ, -ων, -οιἱσιν; -α, -ᾳ, -αν; 
τον δος., τοις.) 8. ῥγοσῥέγοιες, ἰογίπεηαία 

ὁ δ᾽ ὄλβιος, ὃν φᾶμαι κατέχωντ᾽ ἀγαθαί 

Ο. 1. 10. τὰν ὀλβίαν Κόρινθον Ο. 18. 4. 
ἔσχον δ᾽ ᾿Αμύκλας ὄλβιοι ὑτ. Ῥ. 1. 66. 

ὀλβίοισιν ᾿Εμμενίδαις Ῥ. 0. δ. γεγωνεῖν 
ὄλβιον ἄνδρα Ρ. 9. 4. ὀλβία Λακεδαίμων, 

μάκαιρα Θεσσαλία τ-. Ῥ. 10. 1. Ἡρακλέος 
ὀλβίαν πρὸς αὐλάν Ν. 4. 34. ὄλβιον ἐς 

Χρομίου δῶμ᾽ Ν. 9. 8. ὀλβίων ὁμώνυμε 

Δαρδανιδᾶν ἐτ. 120. ὄλβιος ὅστις ἰδὼν 

κεῖν᾽ εἶσ ὑπὸ χθόν’ 55. ῃἢς ΨΒΟ 858 Ὀεδη 
ἑηϊἰδεεὰ ἱπέο τὰς ἘΕΠουδίηἰδῃ ταγβίοτίοβ 

ἔς. 187. 1. ἀυῦ., ὀλβίᾳ δ᾽ ἅπαντες αἷσᾳ 
λυσίπονον τελετάν (ςοὐά. πυ}]οὸ βεηβα: 

ὄλβιοι --- λυσιπόνων τελετᾶν ΝΝ1].)} ἐγ, 

181 «οἀ Θρ. 7. Ὁ. οἵ {πε δἰ επϑεά 

(Ἡρακλέα) ἡσυχίαν καμάτων μεγάλων 
ποινὰν λαχόντ᾽ ἐξαίρετον ὀλβίοις ἐν 

δώμασι Ν. 1. 71. ς. ἔταρ. ὄ]λβιοί 
(ν. 1. δἸ]ρθιο})) Ρ. ΟχΥ. 3442, (τ. 111. 

ὀκνη- 



ὀλβοϑρέμμων 

ὀλβοθρέμμων)] νεσνεὰ ανιϊά ιυεαΐπ (ες. ὑδα- 
τοθρέμμων) Κῆρες ὀλβοθρέμμονες ἔτ. 
2171 χὰ (τ. 338. 

ὄλβος] (-ος. -ου, -ῳ, -ον.) ᾿»γοςβέν!γν ς5ρΡ. 

πιαϊοεγία] ρσοβρογίυ. ἀλλὰ γὰρ κατα- 

πέψαι μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη Ο. 1. δύ. 

ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπῃ ἀνεκὰς ὄλβον 
ὑψηλόν Ο. 3. 235. θεόρτῳ σὺν ὄλβῳ Ο. 3. 

80. ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις ὄλβον ἄρδει Ο. ὃ. 38. 

ὄλβος ἅμ᾽ ἕσπετο Ο. 0. 13. μὴ θράσσοι 

χρόνος ὄλβον ἐφέρπων Ο. 6. 97. εἰ γὰρ ὁ 
πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων 

δόσιν εὐθύνοι Ῥ. 1. 40. μακρὸν οὐχ ὑπ- 

ἐμεῖνεν ὄλβον Ῥ. 2. 30. λέγονται μὰν 

βροτῶν ὄλβον ὑπέρτατον οἱ σχεῖν Ρ. 8. 89. 
ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται 
Ρ. 8. 108. “ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ καὶ σὲ ---- ὑφαίνειν 
λοιπὸν ὄλβον" ΓΙ. 1. 141. σπέρμ’ -- 
ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον 
ἅμαρ (Ηετπιᾶππ; περ --- ἀκτῖνας ὄλβου! 
τῷ ον εοὐά.) Ῥ. 4. 388. σὲ δ᾽ --- πολὺς 

ὄλβος ἀμφινέμεται Ῥ. δ. 11. ὁ Βάττον δ᾽ 

ἕπεται παλαιὸς ὄλβος Ρ. ὅ. 88. μεγαλᾶν δ᾽ 
ἀρετᾶν --- ἀκούοντί ποι χθονίᾳ φρενί, 
σφὸν ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν χάριν ὕ. δ. 102. 

Ἰσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον Ρ. 11. 

39. τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα 
μακροτέρῳ ὄλβῳ τεϑαλότα (Ττίε!. : μακρ. 
σὺν ὄλβῳ «ςοἄὰ.) , 11. 88. εἰ δέ τις ὄλβος 

ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου οὐ φαίνεται 

Ρ. 12. 28. εἰ δ᾽ ὄλβον ἣ χειρῶν βίαν ἢ 

σιδαρίταν ἐπαινῆσαι πόλεμον δεδόκηται 
Ν. δ. 19. Θεαρίων, τὶν δ᾽ ἐοικότα καιρὸν 
ὄλβου δίδωσι Ν. 7. δ8. σὺν θεῷ γάρ τοι 

φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμονώ- 
τερος Ν. 8. 17. ἴστω λαχὼν πρὸς δαιμόνων 

θαυμαστὸν ὄλβον Ν. 9. 40. ὁ δ’ ὄλβῳ 
φέρτατος Ζευ5 Ν. 10. 18. εἰ δέ τις ὄλβον 

ἔχων μορφᾷ παραμεύσεται ἄλλους Ν΄. 1]. 
18. ζώει δὲ μάσσων ὄλβος ὀπιζομένων 

Ι. 8. ὅ. νῦν δὲ παρ’ Αἰγιόχῳ κάλλιστον 
ὄλβον ἀμφέπων ναίει (Ξς. Ἡρακλέης) 

Ι. 4. 588. δύο δέ τοῖ ζωᾶς ἄωτον μοῦνα 

ποιμαίνοντι τὸν ἄλπνιστον, εὐανθεῖ σὺν 

ὄλβῳ εἶ τις εὖ πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ 
(8!ς ἀϊβείηχὶς Ηδγζοης, μοσῖ ὄλβῳ «ἀά. 

ῬΙογί4ιο) 1, ὅ. 12. ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς 

819 ὅλος 

ὄλβον βάλλετ᾽ ἄγκυραν 1. ὃ. 13. τοὶ σὺν 
πολέμῳ κτησάμενοι χθόνα πολύδωρον, 

ὄλ[βον) ἐγκατέθηκαν Πα. 2. 60. σὸν ἐγγνά- 
λιξεν ὄλβον εὐρύοπα Κρόνον παῖς Πα. 0. 
188. ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο 
Θήβαις, ὦ πότνια, πάγκοινον τέρας Πα. 

9. 9. παρὰ δέ σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν 
ὄλβος Θρ. 1. 7. εὐδαιμόνων δραπέτας οὐκ 
ἔστιν ὄλβος ἔτ. 134. 

ὄὅλεθ'ρος! ἀοομι τὸν δὲ τετράκναμον 
ἔπραξε δεσμὸν ἐὸν ὄλεθρον ὄγ᾽ Ρ. 2. 41. 

"Ολϊγαιθίδαι) 4 ν᾽ δ! ἣν δηὰ δεν! οε δ! ν 
αἰϑεηρυ ϑῃοα απ οἵ ἨἌ ἸΙζογίητῃ, τὸ 

ὑπο Χοπορθοπ, 4. ν., Ὀεϊοπροά. Μοί- 

σαῖς γὰρ --- ᾿᾽Ολιγαιθίδαισίν τ’ ἔβαν 
ἐπίκουρος Ο. 18. 97. 

ὀλίγος) (τῳ, -ον; -αν; -ον ποπι., 860.) 8. 
φἤογί οἵ εἰπιο. ἐν δ᾽ ὀλίγῳ βροτῶν τὸ 

τερπνὸν αὔξεται (8.ς. χρόνῳ) Ῥ. 8. 99. 
Μολοσσίᾳ δ᾽ ἐμβασίλευεν ὀλίγον χρόνον 
Ν. 7. 38. », Φ).κα]] οἵ αυδητὶῖν. “ἐμοὶ 

δ’ ὀλίγον δέδοται θα[ (6 Ρ)υΐδτοῖο 

βυρρ. σ-Η) Πα. 4. δῶ. τῶν δ᾽ ἐν 'Ελλάδι 
τερπνῶν λαχόντες οὐκ ὀλίγαν δόσιν Ρ. 

10. 90. ς. ἢ. 5. Ρζο δᾶν., 0 δοη) φμβαἱ! 

ἄερνες τί ἕλπεαι σοφίαν ἔμμεν, ἂν 

ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἴσχει ἴτ. 61. 1. 

ὀλισθηρός] «ἠρῥενν ποτὶ κέντρον δέ τοι 

λακτιζέμεν τελέθει ὀλισθηρὸς οἶμος Ρ. 2. 96. 

ὁλκάς] "περολαη! οἷ ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσας 
ὁλκάδος ἕν τ᾽ ἀκάτῳ, γλυκεῖ᾽ ἀοιδά, 

στεῖχ᾽ ἀπ᾽ Αἰγίνας Ν.. ὅδ. 3. τηοεῖ., ὁλκάδα 

μυριοφόρον (-Ξ- τὸν ὕμνον) τ. 866. 
ὄλλυμι} ἄξενον τρεῖς τε καὶ δέκ᾽ ἄνδρας 

ὀλέσαις (Ξς. Οἰνόμαος) Ο. 1. 79. “οὐκέτι 

τλάσομαι ψυχᾷ γένος ἀμὸν ὀλέσσαι" 
Ρ, 8. 41. μάντιν τ᾽ ὄλεσσε κόραν ἢ, 11. 88. 

ὀλολυγά)] τὐαίίηρ ονν 7αῖς ὀλολυγαῖς[ 
Πα. 18. ς. 8. 

ὁλοός]) ἐενγίδ]ε ἔκλαγξέ θ᾽ ἱερί --- } 

δαιμόνιον κέαρ ὁλοαῖσι στοναχαῖς Πα. 

8... 13. (ὀλοῷ νόῳ (οοπὶ. νᾷπ Οτοηίπροπ: 

ολωι Π.) ἔτ. 1. θ.} 
ὅλος] (-ῳῦ, -ον) οὐοίξ͵ ἃ. οἵ τίιπο. 

τὸν ὅλον ἀμφὶ χρόνον Ο. 3, 80. ἑξέτης τὸ 
πρῶτον, ὅλον δ᾽ ἔπειτ᾽ ἂν χρόνον Ν. 8. 49. 
Ῥ. οἱ εχίςῃξ, οὐ οτ. διχόμηνις ὅλον 



ὁὀλοφύρομαι 

χρυσάρματος ἑσπέρας ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε 

Μήνα Ο. 8. 19. ἕλσαις ὅλον τε στρατὸν 
λάαν τε πᾶσαν Ο. 10. 48. ὅλον δίφρον 

κομίξαις 1 α. ἐπ οἠε ῥίεοεα Ῥ. δ. δ0. ᾿᾿ἐμὰν 

ματέρα λιπόντες καὶ ὅλον οἶκον εὐερκέα"" 
Πα. 4. 46. ς. ἀυῦ. Ἰέσφαλ᾽ ὅλῳ 
νόῳ πτείρ)οεί (ὀλοῷ ςοηΐ. ναη Οτοπίηρεπ: 

οἵ. ΑἸΚπιδη, ἐσ. 110 Ρ. Μ. 6.) ἐσ. 14. 0. 

ὁλοφύρομαι] ἰανεηί ὀλοφύζρομαι οὐ δέν, 
ὃ τι πάντων μέτα πείσομαι (8 0». Ηεγ- 

πιδηη: οπλ. οοὐά, ίοη. Η4].) Πα. 9. 21. 

"Ολυμπ,- Οὐλυμπ-} Οὐλυμτ- ΟἾΥ ἀρροᾶγβ 

ἴῃ τῆς οοαά. πα πε οτπὶ Οὔλυμπόνδε, 
Ο, 3. 86, 1. 4. δὅ δῃὰ ποΐξ εἰδενθογε ἐῃ 

σΒογαὶ ᾿γεῖς : Ψ Ὦ1ς οἀά. αοςερὲ Οὔλυμπος 

8ἃ5 δὴ δορὶ οίϑηι, {πον αἰξίοτ ἴπ {πεῖν ἀςοερ- 

ἴδῃςς οἱ ἴδε ποη Ἡοπιοείς Οὐλυμπία. 

"Ολυμπία] (-ἰας, -ἰᾳ: Οὐλυμπίᾳ οοηΐ., -ἰα 

οοηϊ.) ἐπ ΕἸ15, ννϑεγε ννὰ8 μεϊὰ ἴῃς αυᾶ- 

ἀπο) ἐδϑενα] οἱ ΟἸγπρίαη Ζει. 

μηδ᾽ ᾿Ολυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδά- 
σομεν Ο. 1. 7. ᾽᾿Ολυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς 

γέρας ἔδεκτο Ο. 2. 48. μνᾶμα τῶν Οὐλυμ- 

πίᾳ κάλλιστον ἀέθλων (ργΖ.: ᾿Ολυμτπ- 

ςοἂά.) Ο.8. 10. στεφάνων -- τῶν Οὐλυμ- 

πίᾳ (ὈγΖ.: ᾽Ολ- οοαά.) Ο. δ. 3. στεφάνους 

ἐν ᾿Ολυμπίᾳ ἐπεὶ δέξαντο Ο. 6. 26. 

"Ολυμπίᾳ Πυθοῖ τε νικώντεσσιν Ο. 7. 10. 

ἕνεποι κεν Καλλιμάχῳ λιπαρὸν κόσμον 

᾽Ολυμπίᾳ Ο. 8. 88. τὸ μὲν ᾿Αρχιλόχου 
μέλος φωνᾶεν ᾿Ολυμπίᾳ Ο. 9. 2. νῦν 
δ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ στεφανωσάμενος Ο, 13. 17. 
ὕπατ᾽ εὐρὺ ἀνάσσων ᾿Ολυμπίας --- Ζεῦ 

πάτερ Ο. 18. 28. τὰ δ᾽ 'Ολυμπίᾳ αὐτῶν 
ἔοικεν ἤδη πάροιθε λελέχθαι Ο. 18. 101. 

εὔχομαί νιν ᾿Ολυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρας 

ἔπι Βάττου γένει Ῥ. ὃ. 124. Οὐλυμπίᾳ τε 
Θεόγνητον οὐ κατελέγχεις (Ὀγ:.: ᾿᾽Ολ- 
ἐο44.) Ῥ. 8. 836. ᾿Ολυμπίᾳ τ’ ἀγώνων 
πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵττποις, 
Πυθοῖ τε (τ᾽ ἀς!. Ῥαυν : ̓Ολυμπίαθ᾽ Μ885) 

Ρ. 11.41. Οὐλυμπίᾳ τε καὶ ᾿Ισθμοῖ Νεμέᾳ τε 
(Ετ. ϑομβπι ἃ: "Ολυμπίᾳ οοἀά.) Ν. 4. 76. 

ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ ᾿Ολυμττίᾳ ἀέθλων 
Ν, 11. 38. ρζοὸ ροῖβ., μᾶτερ ὦ χρυσοστε- 

φάνων ἀέθλων, Οὐλυμπία (ὑγς.: ᾿Ολυμτ- 
οοἠά.) Ο. 8. 1. 

380 ᾽Ολύμπιος 

"Ολυμπιάς] (-ἰάς, -ἰάδος, -ἰάδι, -ἰάδα; 
«ιάδων) ἃ. ἔ. )ά]., αἱ ἐλ:ε Οἱνηιρὶς ραπιὸς 

μία δ’ ἐκπρεπὴς Διὸς ᾿Ολυμπιάς (8ς. 

νίκα: ᾿Ολυμπίας ςοἀά., ςοττ. Τετὶς].) Ρ. 

ἡ. 18. Ἐ. 5ι09., Οἰγηιρὶς {επί υαὶ τὸ 

δὲ κλέος τηλόθεν δέδορκε τᾶν ᾿Ολυμπιά- 

δων Ο. 1. 94. ᾿Ολυμπιάδα δ᾽ ἔστασεν 

Ἡρακλέης Ο. 2. 8. ἐν ᾽ολυμπιάδι Ο. 10. 16. 

σὺν ᾿Ολυμπιάδι πρώτᾳ νικαφορίαισί τε 
Ο. 10. δ8. λαὸν --- θαμὰ δὴ καὶ ᾿Ολυμ- 

πιάδων φύλλοις ἐλαιᾶν χρνυσέοις μιχθέντα 
Ν, 1. 17. σέ τ᾽ ἐνόσφισε καὶ Πολυτιμίδαν 

κλᾶρος προπετὴς ἄνθε᾽ ’᾿Ολυμπιάδος Ν. 6. 

63. εἴη μιν --- ἔτι καὶ Πυθῶθεν ᾿Ολυμπιά- 

δωὼν τ᾽ ἐξαιρέτοις ᾿Αλφεοῦ ἔρνεσι φράξαι 
χεῖρα 1. 1. θ86. ς. ΡΪ. ρῖοὸ 50ῦ08., 

Οἰγνιῥίαη ροάάεςξες Σεμέλα μὲν ᾽Ολυμ- 
πιάδων ἁἀγνιᾶτις Ρ. 11. 1. 

᾿Ολυμπὶιονίκᾶς] (-ας, -α, -αν; -αἱις: Οὐλυμ- 
πιονίκαν ςοπἱ) 4ἅ. οἱ απ" Οἰγνιρίο υἱοίον 

Θήρωνος ᾿Ολυμπιονίκαν ὕμνον ὀρθώσαις 

Ο. 8. 8. Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ’ 

ἕκατι τόνδε κῶμον (ὈγΖ.: ᾿Ολυμτ- οοἀὰ.) 
Ο. 4. 8. τίμα μὲν ὕμνου τεθμὸν ᾿Ολυμ- 

πιονίκαν Ο. 7. 88. Ὀ. 5υ03., Οἰγνηρὶς 
υἱείον εἰ δ’ εἴη μὲν ᾿Ολυμπιονίκας ---, 

τίνα κεν φύγοι ὕμνον; Ο. 6. 4. ᾿Αλκιμέ- 

δοντα δὲ πὰρ Κρόνον λόφῳ θῆκεν ᾿Ολυμ- 
πιονίκαν Ο. 8. 18. τὸν ᾿Ολυμπιονίκαν 

ἀνάγνωτέ μοι ᾿Αρχεστράτου παῖδα Ο. 
10. 1. ἀφθόνητος δ᾽ αἶνος ᾿Ολυμπιονίκαις 

οὗτος ἄγκειται Ο. 11. 7. τὸ δὲ συγγενὲς 

ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς ᾿Ολυμπιονίκα 

δὶς ἐν πολεμαδόκοις “Ἄρεος ὅπλοις Ῥ. 10. 18. 

"Ολυμπὶόνῖκος, -ον] υἱοίογίοιις αἱ ΟἸγηιρία 

οὕνεκ᾽ ᾿Ολυμπιόνικος ἁ Μινύεια σεῦ 

ἕκατι ργ. Ο. 14. 19. κεῖνος γὰρ ᾿Ολυμτηό- 
νίκος ἐὼν Ν. 0. 17. ῥτο 5058., σέ τ’, 

᾽Ολυμπιόνικε Ο. ὃ. 21. 

᾽Ολύμπιος] (-ιος, -ἰοιο, «ἴον, -ἰῳ, -τον; -ἴοι, 
-ίων, -ἰοισι, -τοι.) 4. οἱ Οἰγμιβος α. 

ορίῖἢ. οἱ Ζευβ. ᾿᾽Ολύμπιος ἀγεμὼν 

Ο. 9. δ. αἰέναον σέβοντι πατρὸς ᾿Ολυμ- 

πίοιο τιμάν Ο. 14. 12. πρὸς ᾿Ολυμπίον 
Διός Πα. 6. 1. β. ν»]., Οἰννηρίαη ροὰς 
ζώει μὲν ἐν ᾿Ολυμπίοις --- Σεμέλα Ο. 2. 28. 

ἰὴ ᾿ὲ βασίλειαν ᾿Ολυμπίων νύμφαν ἀριστό- 



᾽Ολυμπόθεν 

ποσὶν Πα. 21. 8, 11, 19, 27. δεῦτ᾽ ἐν 
χορόν, ᾿Ολύμτεοι, ἐπί τε κλυτὰν πέμπετε 
χάριν, θεοί ἐγ. 76. 1. ὦ μάκαρ, ὃν τε μεγά- 
λας θεοῦ κύνα παντοδαπὸν καλέοισιν 
᾿Ολύμπιοι ἐς. 96. 3. Ρ. α. οἱ (Ζειις ο) 
Οἱγνιρία βῶμον παρ᾽ ᾿Ολύμπιον Ο. 

10.101... Βᾷ,. ορίει. οὗ Ζευβ οἱ ΟἸγτηρίᾶ. 
τὰν δὴ καλέοισιν ᾿Ολυμπίου Διὸς ἄλσος 

Ὶ. 3. 27. εἴη δὲ τρίτον σωτῆρι πορσαί- 
νοντας ᾿Ολυμπίῳ Αἴγιναν κάτα σπένδειν 
μελιφθόγγοις ἀοιδαῖς 1. 0. 8. ς, Οἰγηι- 
ῥίαη, οἱ βαπηεβ Πε]ὰ οἰἴποσ ἴῃ ΑἸ ΘΏΒ οἱ 

Ογγθῆς. ἐν ᾿Ολυμπίοισί τε καὶ βαθυ- 
κόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν 
ἐπιχωρίοις (ε(. Θευῦπον, Ατε. Ἑδβίο, 177) 
Ρ. 9. 101. 

"Ολυμπόθεν] ἡγοη: Οἰγμῖρος Οὐλυμ- 
πόθεν -- μαινάδ᾽ ὄρνιν Κυπρογένεια 
φέρεν (ὈγΖ.: ᾿Ολυμτι- ςοἀὰ.) Ῥ. 4. 814. 

[Ολυμ)πόθεν δέ οἱ χρυσόρραπιν ὦρσεν 
Ἕρμᾶν (ϑυρνΡ. [οὈε]) Δ. 4. 37. 

(λυμπόνδε), Οὔλυμπόνδε] ἰο Οἰγπιρος 
Οὔλυμπόνδ᾽ ἰὼν Ο. 8. 86. νἱὸς ᾿Αλκμήνας" 
ὃς Οὔλυμπόνδ᾽ ἔβα 1. 4. 66. 

Ὄλυμπος) (του, -οἷο, -ῳ, ον; Οὐλύμπου, 
τῷ, τον οοπί.) Βοπμθ οἵ ἐμ ροάβ. ᾿Ολύμπον 

σκοποὶ Ο. 1. 64. ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, ἕδος 

᾿Ολύμπου νέμων Ο. 2. 12, τὸν δ᾽ ἐν 

Οὐλύμπῳ φάτναι Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκονται 
(δγΖ.: ᾽Ολύμπτ- οοὐά.) Ο. 138. 92. τὸ μὲν 

παρ᾽ ἅμαρ ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ᾽’ 
οἰκέοντας ἔνδον ᾽Ολύμπου Ρ. 11. θ4. 

"Ολύμπου δεσπότας Ζεὺς Ν. 1. 183. κατ᾽ 

"Ὄλυμπον ἄλοχος ἬἭβα τελείᾳ παρὰ 
ματέρι βαίνοισ᾽ ἔστι Ν. 10. 17. εἰ μὲν --- 
αὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις (ναίειν) (Ττίςϊ.: 

"Ὄλυμπ- εοοἀὐά.)}) Ν. 10. 84. Θέμιν -- 
Μοῖραι ποτὶ κλίμακα σεμνὰν ἄγον Οὐ- 
λύμπου λιπαρὰν καθ᾽ ὁδὸν (Ηεγπιδπη: 

"Ολύμπ- οοἀά.) ἔτ, 80. 4. μάκαρες δ᾽ ἐν 

᾽Ολύμπῳ ἐς. 885. δ. "Ἄμμων ᾿Ολύμπον 

δέσποτα ἔν. 86. νέφεσσι δ᾽ ἐν χρυσίοις 

’Ολύμποιο καὶ κορυφαῖσιν ἴζων Πα. 6. 92. 

Ἴβαμεν ἐξ ᾿Ολύμπου Πα. 22. 6. Ἰπρὸς 
[ΟἸ]λυμπονί Θρ. 2. 16. 

(Ὄλυμπος)}} δὴ εαγὶν ροςῖ. 
ἐσ, 1657. 

ν. 8:1. δὰ 

381 Ὅμηρος 

ὀμᾶγερής] φαϊδενθά ἰορείδεν ἔνθα καί νυν 
ἐπίνομον ἡρωίδων στρατὸν ὁμαγερέα 
καλεῖ συνίμεν (Μοτητπβεα: ὁμηγερέα, 

ὁμηγυρέα, ὀμνγερέα εοἀά.: ὁμη- ἀεί. 
ἙἘοτγβϑώιδῃ, 160) Ῥ, 11. 8. 

ὁμάγῦρις] ξαϊμονίηρ  έθέλοντ᾽ ἐς οὐρανοῦ 
σταθμοὺς ἐλθεῖν μεθ᾽ ὁμάγνυριν Βελλερο- 

φόνταν Ζηνός 1. 7. 46. 
δμᾶἄδος) τὀνοηρ παρὰ Κασταλίαν τε 

Χαρίτων ἑσπέριος ὁμάδῳ φλέγεν Ν. 0. 88. 
ἀρίστενον --- παῖδες ἀνορέᾳ χάλκεον 
στονόεντ᾽ ἀμφέπειν ὅμαδον 1. 8. 26. 

ὁμαίμιος} οἱ οπδ᾽ς οἵσῃ δίοοδ ἴχνεσιν ἐν 
Πραξιδάμαντος ἐὸν πόδα νέμων πατρο- 
πάτορος ὁμαιμίου (ὁμαιμίοις οοπὶ. 50Ἀγ.) 

Ν, 6. 16. 
ὁμᾶλός] ἱδυεῖ; ὠὠρὐη ετγεῤίεά ἂν εὐχοί- 

μαν --- εὐτυχίαν τετάσθαι ὁμαλὸν χρόνον 
Παρθ. 1. 14. 

ὄμβριος] νγαΐην οὐρανίων ὑδάτων ὀμ- 
βρίων παίδων νεφέλας Ο. 11. 8. 

ὄμβρος] (-ος, τῷ, -ον, τους.) τἦσοέν ἀμφὶ 
δὲ παρδαλέᾳ στέγετο φρίσσοντας ὄμβρους 

Ῥ. 4, 81. μετὰ χειμέριον ὄμβρον Ῥ. δ. 10. 
χειμέριος ὄμβρος, ἐπακτὸς ἐλθὼν ἐριβρόμον 
νεφέλας στρατὸς ἀμείλιχος Ρ. 6. 10. τρεῖ., 

ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς 
Διὸς ὄμβρῳ ἀναρίθμων ἀνδρῶν χαλα- 

ζάεντι φόνῳ (ὄμβρον μὲν τὸν πόλεμον 
εἴρηκεν Σ.}}1. δ. 49. 

Ὁμηρίδαι] ἃ συϊὰ οὗ ερῖς τῃαρϑοάςβ. ὄθεν 
περ καὶ Ὁμηρίδαι ῥαπτῶν ἐπέων τὰ 

πόλλ᾽ ἀοιδοὶ ἄρχονται, Διὸς ἐκ προοιμίον 
Ν. 2. 1. 

“Ὅμηρος (-ος, -ου, -ον.) ἔπ ροε. τῶνδ᾽ 
Ὁμήρου καὶ τόδε συνθέμενος ῥῆμα Ρ. 4. 

2177]. ἐγὼ δὲ πλέον’ ἕλπομαι λόγον 

᾿Οδυσσέος ἢ πάθαν διὰ τὸν ἀδυεπῆ 
γενέσθ᾽ “Ὅμηρον Ν. 7. 21. ἀλλ᾽ “Ομηρός 

τοι τετίμακεν δι᾽ ἀνθρώπων (5ς. Αἴαντα) 

Ι. 4. 8). "Ομήρον [ --- τριπτὸν κατ᾽ 
ἁμαξι:τὸν ἰόντες (ΒΡ. 1.οὐο}) Πα. 78. 11. 

τε8ὲ., [ΡΙαϊ.}, νὶξ. Ηοχα., ». 26. 4 Ψ]., 

“Ὅμηρον τοίνυν Πίνδαρος μὲν ἔφη Χῖον τὸ 
καὶ Σμυρναῖον γενέσθαι ἐσ. 264. Αεἰέαπ, ΜΝ. 
Η., 9. 1δ, λέγεται δὲ (ες. ὑπὸ τῶν ᾿Αρ- 
γείων) ὅτι ἄρα ἀπορῶν (5ο. ὁ “Ομηροτς) 



ὁμϊλέω 

ἐκδοῦναι τὴν θυγατέρα, ἔδωκεν αὐτῷ 
προῖκα ἔχειν τὰ ἔπη τὰ Κύπρια. καὶ 
ὁμολογεῖ τοῦτο ὁ Πίνδαρος ἔτ. 2θὅ. ν. ἐτ. 
847. 

ὀμϊλέω)] (ὁμιλεῖ; ὁμίλει; ὁμιλέων; ὁμιλεῖν: 
1αῖ. ὁμιλήσει: δος. ὁμιλήσειε.) ἃ. ἀτε} 

εοηβάην οἱ αἅ.6. ἀαῖ. ρεῖθἬ. εἴη -- 

ἐμὲ --- νικαφόροις ὁμιλεῖν Ο. 1. 116. 

ἁδόντα δ᾽ εἴη με τοῖς ἀγαθοῖς ὁμιλεῖν 

Ρ. 2. 96. γλυκεῖα δὲ φρὴν καὶ συμπόταισιν 

ὁμιλεῖν μελισσᾶν ἀμείβεται τρητὸν πόνον 

Ρ. 6, 688. αἰδοῖος μὲν ἣν ἀστοῖς ὁμιλεῖν (ν. 

αἰδοῖος) 1. 2. 87. τλβξ., πλαγίαις δὲ φρέ- 

νεσσιν οὐχ ὁμῶς πάντα χρόνον θάλλων 
ὁμιλεῖ (65. ὄλβος) 1. 8. 6.ἁ. βᾷ. πἱέδουξ 
ἀας., ἐἕυδ ἴηι οοηιραην θερμὰ Νυμφᾶν 
λουτρὰ βαστάζεις ὁμιλέων παρ᾽ οἰκείαις 

ἀρούραις Ο. 12. 19. Ὁ. [νεημεηπί ς. ἀαδὶ. 

“"ὦ τέκνον, ποντίον θηρὸς πετραίου χρωτὶ 

μάλιστα νόον προσφέρων πάσαις πολίεσσιν 
ὁμίλει" [τ. 48. 8. τηοῖ., πάσαισι γὰρ 

πολίεσι λόγος ὁμιλεῖ ᾿Ερεχθέος ἀστῶν 

ἴ5 εοπιοη ἐπ Ῥ. Ἴ. 8. ς. ταεῖ., λαυξ ἂς 

ἐσνεραπίοη ὁ δὲ οἱ φράζε καὶ παντὶ 

στρατῷ, ποίαις ὁμιλήσει τύχαις Ν. 1. 61]. 
χαλεπὰ δ᾽ ἔρις ἀνθρώποις ὁμιλεῖν κρεσσό- 
νων Ν. 10. 72. ἃ. ης ἐχθρῶν ὁμιλήσειε[ 

Τα. 18. "Ὁ. 1. 

ὅμῖλος] (-ος, -ον.) ραϊλεγὶπρ παρθένον 

κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἄγεν ἱππευτᾶν 
Νομάδων δι’ ὄμιλον Ῥ. ὃ. 123. μόλεν 

Δανάας ποτὲ παῖς --- ἐς ἀνδρῶν μακάρων 

ὅμιλον ῬΡ. 10. 46. τυφλὸν δ᾽ ἔχει ἧτορ 

ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος Ν. 7. 24. 

φαινομέναν δ᾽ ἄρ᾽ ἐς ἄταν σπεῦδεν 

ὅμιλος ἱκέσθαι ἱ. 6. τῆς ἀττὰν οὗ πε ϑενεη 

δρδίηβε ΤΣ Θθα5 Ν, 9. 21. εὐανθέ᾽ ἀπέπνευ- 
σας ἁλικίαν προμάχων ἀν’ ὅμιλον 1. 7. 86. 

ἔιδεν οὔτε πατρωίαις ἐν ἀρούραις ἵππους 

Μυρμιδόνων, χαλκοκορυστὰν ὅμιλον ἐγεί- 
ρὼν (χαλκοκορυστᾶν ὁμίλει ΝΝ].) Πα. 6. 

108. ὃς Δολόπων ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον 

τ. 1883. 

ὄμμα] (ὄμμα, -ατι, -α; -ἀτῶν, -ασι.) ἐγε ἕν 

τε δαμόταις ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν 

εὐἱτν τῆν ραξε Ν. Ἴ. 66. μαστεύει δὲ καὶ 

τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόν Ν. 8. 43. 

882 ὁμοίως, ὁμῶς 

ἀξιωθείην κεν --- "Αργει μὴ κρύπτειν 

φάος ὀμμάτων Ν. 10. 41. κείνον γὰρ 

ἐπιχθονίων πάντων γένετ’ ὀξύτατον ὄμμα 

Ν. 10. 608. ἀκτὶς ἀελίου --ὀ Οὦ μᾶτερ 

ὀμμάτων. Ὀεοᾶυβε 1ἱξ ρῖνοβ Ὀἰτίῃ ἴο ἐπε 

φς ὉΥ ννλϊοῦ τδ6 εἐγε8 5ε6ὲ Πα. 9. 2. 

πρὸς ὄμμα βαλὼν χερὶ Πα. 16. 6. ὀμμάτων 
ἄπο σέλας ἐδίνασεν (φυρρ». 1υοῦεἷ) Πα. 

20. 18. τηεῖ., ὁ Βάττον δ᾽ ἕπεται παλαιὸς 
ὄλβος, --- πύργος ἄστεος, ὄμμα τε φαεννό- 
τατον ξένοισι (ἱ. 6. “ρλί: οἱ οονιζονί, ςἴ. 

φάος, ὀφθαλμός) Ῥ. ὅ. δθ6. 
δμνῦμι) (ὄμνυμι: δοτ. ὥϊμο)σε, ὀμόσσαις.) 

δεαν μέγαν ὄρκον ὀμόσσαις τοῦτο γὲ 
οἴ σαφέως μαρτυρήσω Ο. 6. 20. ς. ἐπξ. ἴη:., 

“καί τοι μοναρχεῖν καὶ βασιλενέμεν ὄμνυμι 

προήσειν᾽ Ρ. 4. 166. ὥϊμο])σε [γὰρ θ]εός -- 

μή μιν εὔφρον᾽ ἐς οἶκον μήτ᾽ ἐπὶ γῆρας 
[ξέμεν βίου (ϑρ». ἩἨουβιλαπ) Πα. 6. 112. 

ὁμόγονος] Αἰπϑριαη “εἴ τις ἔχθρα πέλει 
ὁμογόνοις αἰδῶ καλύψαι" Ρ. 4. 146. 

ὁμόδᾶμος) α. οἱ οπε τηϊεὰ ῥεορὶδ ἄτερ 
δ᾽ εὐνᾶς ὁμόδαμον κτισσάσθαν λίθινον 
γόνον ττ. Ο. 9. 44. Ὁ. ο. ἀδξ,, οἵ ἐδ6 

βαγιδ ῥεορίε ᾿Ιφικλέος μὲν παῖς ὁμό- 

δαμος ἐὼν Σπαρτῶν γένει 1. 1. 30. 

ὁμοθάλᾶμος, -ον] ςλανίπρ α ἀτυειηρ ἱἢ ς. 
Εθη. ᾿Ινὼ δὲ Λευκοθέα ποντιᾶν ὁμο- 

θάλαμε Νηρηίδων Ρ. 11. 2. 

ὁμόθ'ρονος, -ον] τλαγίηρ δε ἡλγοηε Ἑ- 

στία, Ζηνὸς ὑψίστου κασιγνήτα καὶ ὁμο- 

θρόνου Ἥρας Ν. 11. 2, 
ὁμοῖος] 5ἰνεΐΐαν καὶ τὸ λοιπὸν ὁμοῖα, 

Κρονίδαι μάκαρες, διδοῖτ᾽ (ὁμοῖα εοπΐ. 
Ηαγίυηρσ: ὦ ςοἀά.) Ρ. ὅ. 118. πότμον 

ἀμπιπλάντες ὁμοῖον 8ς. αδῖοτ ἃ ῬοΪγ- 

ἀευῖοβ Ν. 10. 67. ο. ἀαξ., ἔργα δὲ ζωοῖσιν 

ἑρπόντεσσί θ᾽ ὁμοῖα κέλευθοι φέρον Ο. 7. 

δῶ. στρατὸς θαυμαστός, ἀμφοτέροις ὁμοῖοι 

τοκεῦσι ἴῃς (εοηπίαιιτδ Ῥ. 3. 48. 

ὁμοίως, ὁμῶς] «οἰνἰανῖν καὶ Νεμέᾳ γὰρ 
ὁμῶς ἐρέω ταύταν χάριν Ο. 8. δύ. ἐκ 

θεοῦ δ’ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν 

ὁμοίως ([ουϊϑο 6 Σ, ὁμοίως ὥσπερ καὶ 

σύ: ὅμως ὧν οοἀά. πορηυ, οὐ. οεἰξ.: 

25 ἂς τοοϊἱ, Βαπάγ, 1. 18) Ο. 11. 10. τὺ 

γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν 



ὁμοκ'λά 

ὁμῶς ἐπίστασαι Ῥ. 8. θ. τοῖς (εο. ἡττηθημέ- 
νοις) οὔτε νόστος ὁμῶς ἕἔπαλπνος ἐν 

Πυθιάδι κρίθη 5.5. 858 ποῖος ἰ8 (οσΣ γοῦ 

Ῥ. 8. 88. "ἕν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις 

ὁμῶς αἰδέοντ᾽᾿ Ῥ. 9. 40. ὁ δὲ καιρὸς 
ὁμοίως παντὸς ἔχει κορυφάν Ρ. 9. 78. τὸ 
γὰρ οἰκεῖον πιέζει πάνθ᾽ ὁμῶς Ν. 1. δ8. 

πλαγίαις δὲ φρένεσσιν οὐχ ὁμῶς πάντα 

χρόνον θάλλων ὁμιλεῖ (8ς. ὄλβος) 1. 8. 6. 

θνάσκομεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες 1. 7. 42. 

ὅὁμοκ'λά)] λανηιογ κλέονται δ᾽ ἔν τε 
φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις 
ὁμοκλαῖς 1. δ. 27. 

ὁμόκ' λᾶρος -λαγίηρ 1:6 Ξαπιο ἠογίια ὁμό- 
κλαρον ἐς ἀδελφεὸν (ὡς ὁμοῦ ---νικησάντων 
Ἴσθμια Σ.) Ο. 2. 49. ματέρι καὶ διδύμοις 

παίδεσσιν αὐδὰν μανύει Πυθῶνος αἰπεινᾶς 

ὁμοκλάροις ἐπόπταις 7οΐπὲ Ν, 9. ὅ. 
ὁμοκλεής} εαἰϊεὰά ὃν δ6 φαπιθ παμὶδ ας ο. 

ἀεὶ. ναοπόλον μάντιν δαπέδοισιν ὁμο- 
κλέα (τὸ δὲ Τηνερικὸν πεδίον ἀπὸ Τηνέρουν 
προσαγόρενεται, ϑίγαδο) ἔτ. 8] ἁ. 

Ὅμόλῃη, 'Ομολώια] ἰεξῖ. Σ, Τδεοοῦξ, 7. 

1084, 'Ομόλη δὲ Θετταλίας ὄρος, ὡς 

"Ἔφορος καὶ ’᾿Αριστόδημος ὁ Θηβαῖος, ἐν 
οἷς Ἰστορεῖ περὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Ὅμο- 
λωίων, καὶ Πίνδαρος ἐν τοῖς ὑπορχήμασιν 
ἔτ. 118. 

ὁμόσπορος) δἰπάνεά καὶ νῦν τεὸς μά- 
τρῶς ἀγάλλει κείνου ὁμόσπορον ἔθνος (Πε 
Αἰακί δὶ 88 κιῃάσοά οἱ Ῥεΐφυβ Ν, ὅ. 438. 

[ὁμότ'ροπος, -ον οἱ ἰἶλε ολαγαροίεν Δίκα 
καὶ ὁμότροπος Εἰρήνα (ὁμότροφος ν. 1.) 
Ο. 18. 1. 

ὁμότ'ροφος, -ον] γεαγεὰ (ορείλεν ιὐἱ!ῇ ἐν 

τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει, κασιγνήτα τε --- 
Δίκα καὶ ὁμότροφος Εἰρήνα (ν. 1. ὁμό- 
τροπορ) Ο. 18. 7. 

ὁμόφοιτος, -ον] [εἰΐοιν ἱναυεῖεν πάρ- 
φασις --- αἰμύλων μύθων ὁμόφοιτος Ν.. 8. 
88. 

ὁμόφ'ρων] λαγηιοηίοιις θῆκέ μιν ζαλω- 
τὸν ὀμόφρονος εὐνᾶς Ο. 7. 6. 

ὀμφά] «. υοἱδ ἀδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν 
ἐν τελεταῖς δὶς ᾿Αθαναίων μιν ὀμφαὶ 

κώμασαν Ν. 10. 84. Δ[ιὸ)ς δ᾽ ἄκίουσεν 

ὀ)μφάν (βρ». Βυτγ) Δ. 3. 29. μελισσο- 

888 ὁμῶς 

τεύκτων κηρίων ἐμὰ γλυκερώτερος ὀμφά 
ἐγ, 162. Ὁ. τομπά χαλκ)έοπ᾽ αὐλῶν 

ὀμφάν Πα. 8. 94. κελαδεννᾷ σὺν μελιγάρυι 
παιᾶνος ἀγακλέος ὀμφᾷ Πα. ὅ. 48. ἀχεῖ τ᾽ 

ὀμφαὶ μελέων σὺν αὐλοῖς ἐς. 76. 18. 

ὀμφᾶλός} (ἀςο. οὨ]γ.) παυεὶ ἃ. οἱ τῃ6 
Ὀεῖρμῖς βσὶπθ οἱ ΑΡροῖίο. πὰρ μέσον 

ὀμφαλὸν εὐδένδροιο --- ματέρος Ρ. 4. 74. 
ὀμφαλὸν ἐριβρόμον χθονὸς ἐς νάιον προσ- 
οιχόμενοι Ρ. 0. 8. ἰόντι γᾶς ὀμφαλὸν παρ᾽ 

ἀοίδιμον Ῥ. 8. 89. Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν 

γᾶς ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾽ Ρ. 11. 10. παρὰ 
μέγαν ὀμφαλὸν εὐρυκόλπον μόλεν χθονός 
Ν. 1. 88. χθονὸς ὀμφαλὸν παρὰ σκιάεντα 
Πα. 6. 17. γᾶς παρ᾽ ὀμφαλὸν εὐρύν Πα. 
6. 120. Ἰος ὀμφαλόν (εὐκάρπίου χθον]ὸς 

ΒΌΡΡ. 5161} εχ ,δἱΐο ἔταξ. ραρυτὶ) ἐσ. 

2160. 12. ἐε8ξ. ϑέγαῦο, 9. 8. 6, καὶ ἐκά- 
λεσαν τῆς γῆς ὀμφαλόν, προσπλάσαντες καὶ 
μῦθον, ὅν φησι Πίνδαρος, ὅτι συμπέσοιεν 
ἐνταῦθα οἱ αἰετοὶ οἱ ἀφεθέντες ὑπὸ τοῦ 

Διός, ὁ μὲν ἀπὸ τῆς δύσεως, ὁ δ᾽ ἀπὸ τῆς 

ἀνατολῆς τ. δ4, οἱ. Ῥαυβ., 10. 10. 8. 

Ὁ. οεπίνο, βεανί. θεοί, πολύβατον οἵ τ᾽ 
ἄστεος ὀμφαλὸν θνόεντ᾽ ἐν ταῖς ἱεραῖς 

᾿Αθάναις ὀϊχνεῖτε πανδαίδαλον τ᾽ εὐκλέ᾽ 
ἀγοράν τ. 15. 8. 

ὁμώνυμος, -ον] οἱ [δὲ φανδ παι μά- 
τρωΐ θ᾽ ὁμωνύμῳ δέδωκε κοινὸν θάλος 

1. 7. 84. ν ὁμωνυμοί Πα. 10. Ὁ. θ. [ζαϑέων 

Ἱερῶν ὁμώνυμε πάτερ (ν. 1. ἐπώνυμε) 

τ. 108. 2.] ὀλβίων ὁμώνυμε Δαρδανιδᾶν 
(ν. 1. ἐπώνυμε: 86. ΑἸοχαπάτοβ, 80η οἵ 

ΑἸταγηῖδϑ) ἐγ. 120. 

ὅμως] ποης ἰδέ ἰε55 ὅμως δὲ Ο. 10. 9. 

[ὅμως ὧν (ὁμοίως 1,ευ ἴϑο ἢ α Σ.) Ο. 1Σ. 10] 

ἀλλ᾽ ὅμως Ρ. 1. 8δ. ὅμως μὰν Ρ. 2. 82. 

“τραχεῖαν ἑρπόντων πρὸς ἔπιβδαν ὅμως" 
Ῥ. 4. 140. καὶ γὰρ αὐτὰ ποσσὶν ἄπεπλος 

ὁρούσαισ᾽ ἀπὸ στρωμνᾶς ὅμως ἄμυνεν ὕβριν 

κνωδάλων Ν. 1. δ0. ἀλλ’ ὅμως εὔχορδον 

ἔγειρε λύραν Ν. 10. 21. ἀλλ’ ὅμως καύχαμα 
κατάβρεχε σιγᾷ 1. ὅ. ὅτ. 1δ᾽ ὅμως εἰ 

τ. 169. 838. καὶ πολυκλείταν περ ἐοῖσαν 
ὅμως Θήβαν ἔτι μᾶλλον ἐπασκήσει ἔτ. 

194. 4. 
ὁμῶς] ν. ὁμοίως. 



ὄναρ 

ὄναρ] ἄνεαν: σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος Ρ. 8. 96. 
ὄνειδος] γεῤγοαςὰ, ἀϊεργαξσα γνῶναί τ’ 

ἔπειτ᾽, ἀρχαῖον ὄνειδος --- εἰ φεύγομεν, 

Βοιωτίαν ὗν Ο. 6. 89. πάρφασις --- αἷμύ- 

λων μύθων ὁμόφοιτος, δολοφραδής, κα- 

κοποιὸν ὄνειδος Ν. 8. 33. 

ὄνειρος] (-ος, -ον, -οις.) ἄγεν» ἐξ ὀνείρου 

δ᾽ αὐτίκα ἦν ὕπαρ Ο. 18. 66. “ταῦτά μοι 

θαυμαστὸς ὄνειρος ἰὼν φωνεῖ Ρ, 4. 168. 
ἀτὰρ εὐδόντεσσιν ἐν πολλοῖς ὀνείροις 

δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε 
κρίσιν 8ς. ἐπα 800] ἐγ. 1831}. δ. 

ὀνομάκ'λυτος] οἱ ανιοιες πανιδ [ὀνο]- 
μακλύτα γ᾽ ἕνεσσι Δωριεῖ μεδέοισα πόντῳ 

νᾶσος (Σ Τὶ Ηοπι. Χ δ1: [(ὀνυ]μακλύτα 

ὈΪΘὨΙ; 1. 6. Αἰρίῃα: ν. ιν δ, Αη- 

τοἀείογτηοπ, 168) Πα. 6. 128. 

ὄνος (5:5 κλειτὰς ὄνων ἑκατόμβας ἐπι- 
τόσσαις θεῷ ῥέζοντας Ῥ. 10. 88. 

ὀὄνοτός] οομίονιρέλδίε οὐ γὰρ φύσιν 

᾿ὡαριωνείαν ἔλαχεν, ἀλλ᾽ ὀνοτὸς μὲν 

ἰδέσθαι, συμπεσεῖν δ᾽ ἀκμξὶ βαρύς (86. 

Μέλισσος) 1. 4. 81. 

δνῦμα)] πανηα τὸ γὰρ κατεφάμιξεν κα- 

λεῖσϑαί μιν - μάτηρ τοῦτ᾽ ὄνυμ᾽ ἀθά- 

νατον Ιατοβ Ὁ. 8. δ7. πέταται δ᾽ ἐπί τε 

χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας τηλόθεν ὄνυμ᾽ 
αὐτῶν ἱ. ε. οὐ τῆς Αἰακίάαϊ Ν. 6. 48. 

ὀνύμάζω) (ἰπιρί. ὀνύμαζε ν. 1.: αογ, ὀνύ- 
μαξεν, ὠνύμασεν: πιοὰ. ἔωυϊ. Ῥζὸ δοῖ,, 

ὀνυμάξεαι!: Ρᾶ39. δοτ. ὀνύμασθεν.) παρτα 

κτισσάσϑαν λίθινον γόνον’ λαοὶ δ᾽ ὀνύ- 
μασθεν Ο. 9. 46. τὸν ὀνύμαζε τράφοισα 
Κένταυρον (ὀνύμαξε ν. }.: ν. Εγδοηκοῖ οὔ 
Ακ. 681) Ρ. 2. 44. ἐπεὶ τίνα πάτραν, τίνα 

οἶκον ναίων ὀνυμάξεαι ἐπιφανέστερον 
"Ἑλλάδι πυϑέσθαι; (Βοοοκῆ: ὀνυμάξαι 

ςοἀά.: ὀνυμάξομαι ὈγΖ. εἰ Σ, υἱ νἀ.) Ρ. 

. ὃ. θησαυρόν, ὃν περίαλλ᾽ ἐτίμασε 
Λοξίας, ᾿Ισμήνιον δ᾽ ὀνύμαξεν Ῥ. 11. 6. 
ἀλλά νιν εὑροῖσ᾽ ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, 
ὠνύμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον (Μοτατα- 

βεῦ: ὠνόμασε(ν)) Ρ. 12. 28. 

ὀνύμαστός} οἵ [απιοιις πανεδ ἔσσεσθαι 
στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτὰν καὶ σὺν 

εὐφώνοις θαλίαις ὀνυμαστάν Ρ. 1. 88. 
ὄνυξ] εἰ πῦρ δὲ παγκρατὲς θρασυ- 

884 ὁπᾶδέω 

μαχάνων τε λέοντων ὀνὕὔχας ὀξυτάτους 

ἀκμὰν καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων 

Ν. 4. 68. 

ὀξύρεπής] ἀεἰἑραίοῖν ῥοϊά φῶτας δ᾽ 
ὀξυρεπεῖ δόλῳ ἀπτωτὶ δαμάσσαις ἱ. ε. 

ὉΥ ϑνπέεγ βῃ πε Ὀα]απος Ο. 9. 91. 

ὀξύς} (ὀξεῖ(α), -ας, “α, -αν; -ἄν, -αισί!), 
«ας: οοτρ. ὀξότεραι: δυρετῖ. ὀξότατον, 

«ὧν, -ους.) α. ὁμαν θρασυμαχά- 
νῶν τε λεόντων ὄνυχας ὀξντάτους Ν᾽ .4. 

θ8. (ὀξυτάτῳ πελέκει (ν. 1. ὀξντόμῳ) Ῥ. 4. 
263.) Ῥ. «βαν, ἐηανβ-αγοά ἰδοῖσα 
δ᾽ ὀξεῖ’ ᾿Ερινύς Ο. 8. 41]. κείνου γὰρ 
ἐπιχθονίων πάντων γένετ’ ὀξύτατον ὄμμα 

Ν. 10. θ2. ο. πιοῖ., ἄεδη, αοτδ, ἐπίδηδδ 

ὀξείαις --- αὐγαῖς ἀελίον Ο. 8. 34. ἔχει τέ 

μιν ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος ἀκτίνων πατήρ 

Ο. 7. 10. Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας 

τιθήνα Ῥ, 1. 230. οὗ ραΐπ, απραίθη, ὀξείας 
δὲ νόσους ἀπαλάλκοι Ο. 8. 858. ὅμως δὲ 

λῦσαι δυνατὸς ὀξεῖαν ἐπιμομφὰν τόκος 

Ο. 10. 9. ὀξείαισι --- πάθαις Ρ. 8. 97. 

ὀξείαις ἀνίαισι τυπείς Ν. 1. 68. ἀπροσίκ- 

τῶν δ᾽ ἐρώτων ὀξύτεραι μανίαι ρτ. Ν. 11. 

48. οἱ πιοπία! εἰέοτέ, ἐν θυμῷ πιέσαις 

χόλον --- ὀξείᾳ μελέτᾳ Ο. 6. 32. ἀ. 
ῥέσνοῖτιρ οἱ βουῃὰ ἂν κίνδυνον ὀξείας 

ἀντᾶς Ν. 9. 86. ς. «οἱ ὀξυτάτων 

βελέων (ὠκντάτων ν. 1.) Ῥ. 4. 218. {, 
τας. ὀξύτατον Πα. 8. 91. 

ὀξύτόμος] :λανρ-ειμΐηρ ὀξνυτόμῳ πελέ- 
κεῖ (ὀξυτάτῳ ν. 1.) Ῥ. 4. 268. 

ὅπᾷ) (ὅπα ςοἀὰ.: ὁπᾷ Βεῖρίκ: ὅπᾳ Ἦοτ- 
πὴᾶπη, Μοπιπιβοῃ.) ἃ. δλοὼ, οχοῖα- 

τηβίοσυ. νῦν ψᾶφον ἑλισσομέναν ὁπᾷ 

κῦμα κατακλύσσει ῥέον ὁπᾷ τε κοινὸν 
λόγον φίλαν τείσομεν ἐς χάριν (8.. ὁρᾶτε, 
βἰτηπι.) Ο. 10. 10---21. Ὁ. το]., 1ο λδ 
ῥοΐη τοῆόγεο ἰδίᾳ τ’ ἐρεύνασε τεναγέων 
ῥοάς, ὁπᾷ πόμπιμον κατέβαινε νόστον 
τέλος Ν. 8. 26. ς. λον, ἱπιτοάυςίπα 

ἱπάϊτ, ᾳυεσϑῖ. τὸ δὲ σαφανὲς --- κατέ- 
φρασεν, ὁπᾷ --- ἔθυε καὶ πενταετηρίδ᾽ ὅπως 
ἄρα ἔστασεν ἑορτὰν Ο. 10. δθ. 

ὀπᾶδέω] αἰσηάὰ θεράπων δέ οἱ (-Ξ- και- 
ρῷ), οὐ δράστας ὁπαδεῖ (8ς. Δαμόφιλος) 

Ῥ. 4. 881. 



ὁπᾶδές 

ὁπᾶδός) (ὁ. ἡ.) αἰσπάαη! Ματρὸς μεγά- 
λας ὀπαδέ (Ξς. ὦ Πάν) τ. 96. 8. Ἰόπαδὸν 

ὡσί τ. 335. 7. τηςξ., ἀοιδὰν ---- στεφάνων 
ἀρετᾶν τε δεξιωτάταν ὁπαδόν Ν. 3. 8. 

ὁπάζω] (πιρν. ὅπαζε; ὀπάζων; ὀὁπάζειν: 

δοῖ. ὥπᾶσας, ὥπᾶσε(ν); ὅπασσεν, ὦπᾶ- 

σαν; ὀπᾶσαις; ὁπάσσαι.) δέείοσυ Λάμ- 

πῶν δὲ μελέταν ἔργοις ὀπάζων Ἡσιόδου 

μάλα τιμᾷ τοῦτ᾽ ἔπος 1. ὃ. 67. Ὠοτπιαὶ!ν, 

οἱ ἀϊνίηεῖε5, οἵ ὥπασε θησαυρὸν δίδυμον 

μαντοσύνας Ο. 6. θ8. κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ, 

ὅν σφι Ζεὺς γένει ὥπασεν Ο. 8. 84. κεῖναι 
γὰρ ὥπασαν τὰ τέρπν᾽ Ο. 9. 38. πολλὰ 
μὲν νικαφόρον ἀγλαίαν ὥπασαν ἄκραις 
ἀρεταῖς --- ὭὩραι πολνάνθεμοι Ο. 18. 14. 

"τάν ποτε Ζεὺς ὥπασεν λαγέτᾳ Αἰόλῳ καὶ 
παισὶ τιμάν᾽᾽ Ῥ. 4. 101. τὸ μὲν μέγιστον 
τόθι χαρμάτων ὥπασας Ῥ. 8. θ8. ὥπασε 

δὲ Κρονίων πολέμον μναστῆρά οἱ χαλκεν- 
τέος λαὸν ἵππαιχμον Ν. 1. 16. τᾶς ἀφθο- 

νίαν ὅπαζε μήτιος ἁμᾶς ἄπο Ν. 8. 9. 
μοῖραν δ᾽ εὔνομον αἰτέω σε παισὶν δαρὸν 

Αἰτναίων ὁπάζειν, Ζεῦ πάτερ Ν. 9. 80. 
νίκαν τὰν Ξενοκράτει Ποσειδάων ὀπάσαις 
Ι. 2, 14. (φάμα). ἅ τε --- ὥπασεν τοιάδε 

τῶν τότ᾽ ἐόντων φύλλ᾽ ἀοιδᾶν 1. 4. 26. 

ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὅπασσεν ἐκ 

χειμῶνος 1. 7. 88. “τὸ μὲν ἐμόν, Πηλέι 

γέρας θεόμορον ὁπάσσαι γάμον Αἰακίδαᾳ᾽" 
(Ηπεετωβηη: ὁπάσαι οοἀ.) 1. 8, 89. πιοὶ., 

ἐπεὶ στεφάνους ἐξ ὥπασεν Κάδμου στρατῷ 

ἐξ ἀέθλων (80. ᾿Ισθμός) 1. 1. 11. αἀά. ἐπί., 
αὐτὰ δέ σφισιν ὥπασε τέχναν πᾶσαν 
ἐπιχθονίων Γλανυκῶπις ἀριστοπόνοις χερσὶ 
κρατεῖν Ο. 7. δ0. πόλιν δ᾽ ὥπασεν λαόν τε 

διαιτᾶν (5.. Λοκρός) Ο. 3. θ6. 

ὁπᾶων] αἱεηάαη ὶ. α. Βθερμβετά. "““᾿Απόλ- 
λων᾽, ἀνδράσι χάρμα φίλοις, ἄγχιστον 
ὁπάονα μήλων᾽" Ρ. 9. 64. 

ὀπίζομαι] 4. γεραγὰ υυἱἱδ αἰσε ὀπιζομέ- 
νὼν δ’ ἔμπας τις εἶπεν (85. ᾿ἰάσονα) Ῥ. 4. 

86. Ρ. δδοιυ γεραγὰ ἄγει δὲ χάρις 
φίλων ποί τινος ἀντὶ ἔργων ὀπιζομένα 
(ποί τινος ςοὐά.: ποίνιμος ϑρίορο}) Ῥ. 2. 

11. ζώει δὲ μάσσων ὄλβος ὀπιζομένων 

(ν. Ἐπυηπιον, 73.) Σ. 8. δ. 

8),δίοσ, ΡΙηδδι.. 1 χίοθΩ 

8385 ὅπλον 

ὄπῖθεν] ἃ, οἱ ρδος, δελίη δ ἴδε καὶ 

κείναν χθόνα πνοιαῖς ὄπιθεν Βορέα ψυχροῦ 
Ο. 3. 31. ». οὗ ἐΐπιο, αὐίεν ὄπιθεν 

οὐ πολλὸν ἴδε Ο. 10. 86. παίδων δὲ 
παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν καὶ 
ἄρειον ὄπιθεν (εἀ. Μοτοϊίαπα: ὄπισθεν 
εοαά.) Ν. 7. 101. 

ὀπιθόμβροτος] Ιλαι [οἱϊοιυς αὐεν ἴεπ ὁπῖι- 

θόμβροτον αὔχημα δόξας οἷον ἀποιχομέ- 
νων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει Ῥ. 1. 92. 

ὄπὶς] (πὶ ἀυ., ὄπιν.) γερατά Θήρω- 
να -- ὀπῖ δίκαιον ξένων (Ηδφτπιαπηῖ: ὅπι, 

ὀπὶ δίκαιον ξένον οοἀά., Π: ὄπιν δίκαιον 

ξένων Ηδτείυηρ: ὄπιδι δίκαιον ξένων 
Βυτγυ) Ο. 2. 6. θεῶν δ’ ὅπιν ἄφθονον 

αἰτέω Ρ. 8. 71. οὔτοι τετύφλωται μακρὸς 
μόχθος ἀνδρῶν, οὐδ᾽ ὁπόσαι δαπάναι 
τἐλπίδων ἔκνιξ’ ὄπιν (νὶχ δβαπυπι: 

ἐλπίδων ἔκνισ’ ὅπι Ατίϑία γοῦυϑ: ἐλπίδ᾽ 

ἕκνιξαν ὅπιν ΝΝῚ]., ὄπιν -- ἐξοπίσω ἱπέοτ- 
ῥῬγείδιυβ) 1. 6. 58. 

ὄπισθεν] ρτερ. ἐς. βεῆ., αὐίδον, [οἱ]οισίηρ οἵ 
ῬΙδοο. “ὄρσο, τέκνον, δεῦρο πάγκοινον 
ἐς χώραν ἵμεν φάμας ὄπισθεν Ο. 6. 68. 
ὄπισϑεν δὲ κεῖμαι θρασειᾶν ἀλωπέκων 
ξανθὸς λέων τ. 2387. 

ἀπΐσω, ὀπίσσω] ὁὀκαεοὰ οἱ ρὶδςε. ὅπως 
σφίσι μὴ κοίρανος ὀπίσω πάλιν οἴκαδ᾽ 

ἀνεψιὸς ζαμενὴς ᾿Ελένοιο Μέμνων μόλοι 

Ν, 8. 68. τὸν δ᾽ αὖ --- οἰκείων παρέσφαλεν 
καλῶν χειρὸς ἕλκων ὀπίσσω θυμὸς ἄτολμος 

ἐών Ν. 11. 82. ἦλθον ἄγγελοι ὀπίσω 
Σκυρόθεν Νεοπτόλεμον -- ἄγοντες Πα. 6. 
101. 

ὁπ'λά] λοοΐ οὐ ἂῷὸ οχ. χαλκέαις δ᾽ 
ὁπλαῖς ἀράσσεσκον χθόν’ Ῥ. 4. 226. 

ὁπ'λίτας] λορίἑε- ἔν τ’ ἀσπιδοδούποισιν 
ὁπλίταις δρόμοις Ι. 1. 238. 

δηπλονῚ (-α, -ων, -οισί(ιν).) Ὀ]., ἀγηις, αΡΙΠΟῺΥ 
ἐν πολεμαδόκοις "Ἄρεος ὅπ' λοις Ρ. 10. 14. 

ταχὺ δὲ Καδμείων ἀγοὶ χαλκέοις σὺν 
ὅπλοις ἔδραμον ἀθρόοι Ν. 1. 61. ὅπλων 
χολωϑθεὶς ὁ καρτερὸς Αἴας ;. 6. {ππ ἀττηουτ 
οἵ ΑΟΉ}1ε9 Ν. 7. 26. χρυσέων γὰρ Αἴας 
στερηθεὶς ὅπλων φόνῳ πάλαισεν 186 

δτπιοὺγ οὐ ΑΘὮΪΠ165 Ν, 8. 27. ἱκέσθαι χαλ- 
κέοις ὅπλοισιν ἱππείοις τε σὺν ἔντεσιν 

35 



ὁπ'λότερος 

Ν. 9. 25. ἐπεὶ ἐν χαλκέοις ὅπλοις Τηλε-] 
βόας ἕναρεν Ν. 10. 14. ὅπλα δ᾽ ἀπ᾽ 
ΚΆργεος (5.. ἐξοχώτατά ἐστι) ἔτ. 106. δ. 
ὁπλοιί Ρ. Οχυ. 841, ἐσ. 93. 

ὁπ' λότερος) γοιηρόν Ὁ]. ὑύο 8009. ἐδό- 
κησέν τε τῶν πάλαι γενεᾷ ὁπλοτέροισιν --- 

ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάν 
Ῥ. 0. 41. 

ὁπλότατος) γοιηρεεέ παίδων ὁπ'λοτά- 
του Φυλακίδα 1. θ. θ. πατρὸς οὔνεκα 
δίδυμαι γένοντο θύγατρες ᾿Ασωπίδων 
ὁπλόταται 1. 8. 18. 

"Οπόεις] α. οἷϊγ οἱ Ορυμῆδλη 1 οἰκσίβ. 
κλεινᾶς ἐξ ᾿Οπόεντος Ο. 9. 14. Ρ. 

κίπῃ οὐ ἀπ Ἐρείαπβ οὗ ΕἸΐβ, δίμοσ οἱ 

Ῥτοϊορεηπεῖα, δπὰ ρταπάίδίμεγ οὐ Ορουβ 

186 δροπγυτήουβ δετο οὗ ἔπε 1, οἸκτίδῃ οἰ... 

θύγατρ᾽ ἀπὸ γᾶς ᾿Επειῶν ᾿Οπόεντος 
ἀναρπάσαις Ο. 9. δ8. 

ὁπόθεν] ὡδεηοα ἱπιχοάυςίηρ ἰπαίτ, ᾳαυεβῖ. 
“κούρας δ᾽ ὁπόθεν γενεὰν ἐξερωτᾷς ;" Ρ. 

9. 48. ᾿᾿᾽χὠπόθεν ἔσσεται, εὖ 
“,.»» 

(Εε. ϑομβπίά: χὧτι ποθεν, ποθὶ οοἀὰ.) 
Ρ. 9. 48. 

ὁποῖος] α-. τεῖ., τοπαίσυεν ἐμοὶ δ᾽ ὁποίαν 
ἀρετὰν ἔδωκε Πότμος ἄναξ, εὖ οἶδ᾽ ὅτι 

χρόνος --- τελέσει Ν. 4. 4]1:. ΒΒ. ὡλαί 
Αἰπά οἱ ἱπιτοάυςίηρ ἱἐπάϊγ. ηυςϑβῖ. καί 

κε μυθήσαιθ᾽, ὁποίαν, ᾿Αρκεσίλα, εὗρε 

παγὰν Ρ. 4. 298. 
ὁπόσος] α. τεῖ., -- ὅσος. ἀλλὰ κρέμαται 
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ὁπόσα χεριαρᾶν τεκτόνων δαίδαλ᾽ ἄγων ᾿ 

Κρισαῖον λόφον ἄμειψεν Ῥ. ὅ. 86. οὔτοι 

τετύφλωται μακρὸς μόχϑος ἀνδρῶν οὐδ᾽ 

ὁπόσαι δαπάναι {ἐλπίδων ἔκνιξ᾽ ὄπιν 
1. δ. 581. Ῥ. ἱπιγοάποίηρ ἰηαίγ, 4υ658:. 

“ὄσσα τε χϑὼν ἠρινὰ φύλλ᾽ ἀναπέμπει, ᾿ 
χὠπόσαι ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς ψά- 
μαϑοι --- κλονέονται! ---, εὖ καθορᾷς" 
Ρ. 9. 40. 

ὁπότᾶν) (-- ὁπότε ἄν.) ισλέηενενῦ α, ς. 

Ῥτοβ. 580]., πείθονται δ᾽ ἀοιδοὶ σά- 

μασιν, ἀγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων 

ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα Ρ. 1. 4. ἐν 

πάντα δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προ- 

φέρει, παρὰ τυραννίδι χὠπόταν ὁ λάβρος 

στρατός, χῶταν πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι 

ὁπότε] (ν. αἰθο ὁπόταν.) εὐλξη 

ὀπώρα 

Ρ. ἃ. 81. ὁπόταν τε χειμῶνος σθένει φρίσσων 
Βορέας ἐπισπέρχησ᾽ Παρθ. ἃ. 17. δ. ς. 
80σ. βυὺ]. τὺ δ᾽ ὁπόταν τις ἀμείλιχον 

καρδίᾳ κότον ἐνελάσῃ, --- τιθεῖς ὕβριν ἐν 
ἄντλῳ ΡῬ. 8. 8. ὁπόταν θεὸς ἀνδρὶ χάρμα 
πέμψῃ, πάρος μέλαιναν καρδίαν ἐστυ- 
φέλιξεν τ. 226. 

ἃ. ἱπίσο- 

ἀυοίπρ ἐοτηρ. ὁ]. α. 6. 8οτ, πᾶ. σὲ 
δ᾽ ἀντία προτέρων φθέγξομαι, ὁπότ᾽ 
ἐκάλεσε πατὴρ ---, τότ᾽ ᾿Αγλαοτρίαιναν 

ἁρπάσαι Ο. 1. 87. ὁπόθ’ ᾿Αρμονίαν 
γᾶμεν βοῶπιν Ρ. 8. 91. ὁπότ᾽ ἀπ᾽ "Αρ- 
γεος ἤλυθον δευτέραν ὁδὸν’ Επίγονοι Ῥ.8.41. 

Περσεὺς ὁπότε τρίτον ἄυσεν κασιγνητᾶν 

μέρος ἐνναλίᾳ Σερίφῳ --- ἄγων Ρ. 12..11. ἣ 

χρυσῷ μεσονύκτιον νείφοντα δεξαμένα τὸν 

φέρτατον θεῶν, ὁπότ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος ἐν 
θυρέτροις σταθεὶς ἄλοχον μετῆλθεν ρα- 
κλείοις γοναῖς; 1. 7. θ. ἀλλ᾽ ἁ Κοιογενὴς 
ὁπότ᾽ ὠδίνεσσι θυίοισ᾽ ἀγχιτόκοις ἐπέβα 
νιν, δὴ τότε τέσσαρες --- ἀπώρουσαν ἐς. 

384. 8. β. ς. ἱπιρί. ἰπά. φάνη 

Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν Λυκαίον, καὶ 

ψυχρᾶν ὁπότ᾽ εὐδιανὸν φάρμακον αὐρᾶν 
Πελλάνᾳ φέρε Ο. 9. 97. ἐκ δόλου τροφὸς 

ἄνελε δυσπενθέος, ὁπότε --- πόρεν ᾿Αχέ- 
ροντος ἀκτὰν παρ᾽ εὔσκιον νηλὴς γυνά 

Ρ. 11. 19. οἷά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες 

αἰχμαῖς, καὶ λιθίνοις ὁπότ᾽ ἐν δίσκοις ἴεν 

(ςοπβέγ. ἀυ.: ἐν Ηεγπιδηπ: ὁπότε οοἀά.) 

Ι. 1. 835. Ὁ. ἱπεγοάδαςίηρ ἱπάϊγ. αυςδὶ. 

κέκριται πεῖρας οὔ τι θανάτου οὐδ᾽ 

ἡσύχιμον ἀμέραν ὁπότε --- ἀτειρεῖ σὺν 

ἀγαθῷ τελευτάσομεν Ο. 2, 33. οὐ λανθάνει, 

φοινικοεάνων ὁτιότ᾽ οἰχθέντος 'ὡρᾶν θαλά- 
μου εὔοδμον ἐπάγοισιν ἔαρ φυτά νεκτάρεα 
{τ, 758. 14, ς. ταβ. Ἰὼν ὁπότεί Πα. 

18.υ. 18. 
' [πτάω, νγοαεί πυρὶ δ’ ὥπτων σώματα 

Ϊ 

Ι 
- δπυίω] »ιαννν 

ὀπώρα] 

(οοπὶ. 5π0]1: πυρὶ δ᾽ ὑπνόωντε οοἀὰ.: 
ὕπνωον Τυτγη) ἐσ. 168. 8.} 

ἭΡβαν τ᾽ ὀπνίει ((εροτὶ- 
πυ5: ὀπύει, ὀπήει οοἀά.: δς. Ἡρακλέης) 

Ι. 4. 59. 
(-ἀς, -αν.) ἰαίξ ΞΙΕΡΕΤΟΥ δεν- 

δρέων δὲ νομὸν Διώνυσος πολυγαθὴς 



ὅπως 

αὐξάνοι, ἁγνὸν φέγγος ὀπώρας ἐτ. 168. 
ταςῖ., οὕπω γέννσι φαίνων τερείνας 

ματέρ᾽ οἰνάνθας ὀπώραν (Ὀτεγκοτη: τέ- 

ρειναν οοἀά.: οἰνάνθαν ὀπώρας Ῥαιυν.) 

Ν. δ. θ. ὅστις ἐὼν καλὸς εἶχεν ᾿Αφροδίτας 

εὐθρόνου μνάστειραν ἀδίσταν ὀπώραν 
Ι. ὃ. δ. 

ὅπως] 4. λοὼ ἰηϊγοάδυοίηρ οδ͵εςΐ 61. α. α. 
ἃοτ. ἱπὰ. κατέφρασεν, ὁπᾷ --- ἔθυε, καὶ 
πενταετηρίδ᾽ ὅπως ἄρα ἕστασεν ἑορτὰν 
Ο. 10. δ6.Ύ β. ς. με. ἱπά. οὐ γὰρ 

ἔσθ᾽ ὅπως τὰ θεῶν βουλεύματ᾽ ἐρευνάσει 

βροτέᾳ φρενί ἔτ. 61. 8. γ. 6. δοτ. ορί. 
ὄφρα --- ἐν φρασὶ πάξαιθ᾽ ὅπως σφίσι μὴ 

κοίρανος ὀπίσω πάλιν οἴκαδ᾽ --- Μέμνων 

μόλοι Ν΄. 8. 62. Ῥ. -- ὡς, ἐπ ςοτὰ- 

Ῥατίβοῃ, {δὲ ἔλαμψαν δ᾽ ἀελίου δέμας 

ὅπῳϊ[ς] ἀγλαὸν ἐς φάος ἰόντες δίδυμοι 

παῖδες (ϑυρ». Μαδβ: ὁπότ᾽) 6-Η) Πα. 

12. 14. 
δὁράω)] (ὁρῶν, -ὥντί(α); ὁρᾶν: δος. εἶδον, 

ἴδείν), εἶδε(ν), εἶδίε), ἔιδεν, ἴδον, εἶδον: 

ἴδω, ἴδῃ; ἴδετε; ἰδών, -ὀντί(α), ἰδοῖσ (α); 

ἰδεῖν, ἰδέμεν: τηρά. ἰδέσθαι: Ετδ-, Εειδ- 

Ο. 9. 62, Πα. 1. 8, Ο. 14. 16, Ρ. ὅ. 84) 
δὲ6 ἃ. ΔὉ58., [ς. ἃςς., | ς. ἐς -- δοο. ἰδοῖ- 

σα δ᾽ ὀξεῖ" ᾽Ερινύς Ο. 2. 41. τὰν μεθέπων 

ἴδε καὶ κείναν χθόνα Ο. 8. 31. τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ 
ὧν ἀκοῦσαι οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖον 

γεγενημένον Ο. 6. ὅ8. εὐφράνθη τε ἰδὼν 
ἦρως θετὸν υἱόν Ο. 9. 62. εὑρήσεις ἐρευνῶν 

μάσσον᾽ ἢ ὡς ἰδέμεν Ο. 18. 118. Κλεό- 
δαμον --- ἰδοῖσ᾽ Ο. 14. 22. ἥμερον ὄφρα 

κατ’ οἶκον ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ᾽ 
ἀλαλατὸς ἔχῃ, ναυσίστονον ὕβριν ἰδὼν 

τὰν πρὸ Κύμας Ρ. 1. 72. χρὴ δὲ κατ᾽ 
αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον Ρ. 2. 84. 

καὶ Κρόνον παῖδας βασιλῆας ἴδον χρυ- 
σέαις ἐν ἕδραις Ρ. 8. 94. “ἐπεί πάμπρωτον 

εἶδον φέγγος" Ῥ. 4. 111. γάθησεν, ἐξαίρε- 
τον γόνον ἰδών Ρ. 4. 123. οἶκον ἰδεῖν Ῥ. 4. 

294. ὃς ἂν -- ζώων ἔτι νεαρὸν κατ᾽ 

αἶσαν υἱὸν ἴδῃ τυχόντα στεφάνων Πυ- 

θίων (αἰ εγραπ: ἴδοι ςοαά.) Ῥ. 10. 36. 

γελᾷ θ’ ὁρῶν ὕβριν ὀρθίαν κνωδάλων 

Ρ. 10. 86. εἶδε γὰρ ἐκνόμιον λῆμά τε καὶ 

δύναμιν υἱοῦ Ν. 1. δθ6. εἶδεν δ᾽ εὔκυκλον 
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ἕδραν Ν. 4. θ0. εἰ γὰρ ἦν ἑ τὰν ἀλάθειαν 
ἰδέμεν Ν. 7. 26. πολλά νιν πολλοὶ λιτά- 

νευον ἰδεῖν Ν. 8. 8. ἐν Κρίσᾳ δ᾽ εὐρνυ- 
σϑενὴς εἶδ᾽ ᾿Απόλλων μιν 1. 2. 18. πρίν τις 

εὐθυμίᾳ σκιαζέτω νόημ᾽ ἄκοτον ἐπὶ μέτρα, 

ἰδὼν δύναμιν οἰκόθετον Πα. 1. 83. ἀλλ᾽ 

οὔτε ματέρ᾽ ἔπειτα κεδνὰν ἔιδεν Πα. 6. 

106. Ἰκλυτὰς ἴδω τι Πα. 6. 170. Ἰποτ᾽ 

εἶδεν ὑπὸ σπλάγχίνοις) φέροισα τόνδ᾽ 
ἀνέρ᾽ Πα. 84. 17. ἴδον τ’ ἄποπταί Δ. 4. 
839. Ἰντις Ἰδὼν δ ἔτ. 111. 9. ὄλβιος ὅστις 

ἰδὼν κεῖν᾽ εἶσ᾽ ὑπὸ χθόν᾽ (τ. 137. “ἦν 

διακρῖναι ἰδόντ᾽ (οὐ, πολλὸς ἐν καιρῷ 
χρόνος" (ἰδόντα διακρ. οοὐά.: ἰγδηβρ. 

Βεσρὶς: (οὐ) δά. Οοσγδε58) ἐγ. 168. 6. ς. 

ἐς 1 Ξδος., τάκομαι εὖτ᾽ ἄν ἴδω παίδων 

νεόγυιον ἐς ἦβαν τ. 128. 11. [[δετ’ ἐν 

χορόν (δεῦτ᾽ ν. ].) ἔτ. 76. 1.} Ἃ5 ἀροχεϑᾷ. 

ἐπί., τεκμαίρει καί νυν ᾿Αλκιμίδας τὸ συγ- 

γενὲς ἰδεῖν ἄγχι καρποφόροις ἀρούραισιν 
Ν. 0. 8. ἀλλ’ ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι, συμ- 

πεσεῖν δ᾽ ἀκμᾷ βαρύς 1. 4. 60. σθένει τ᾽ 
ἔκπαγλος ἰδεῖν τε μορφάεις 1. 7. 82, ». 

ς, Ρᾶσέ. ςοπϑέτ. εἶπέ τιν᾽ αὐτὸς ὁρᾶν --- 

αὐξομέναν πεδόθεν πολύβοσκον γαῖαν 

Ο. 7. 62. ἴδε --- βαθὺν εἰς ὀχετὸν ἄτας 

ἴζοισαν ἐὰν πόλιν Ο. 10. 86. τὸν εἶδον 

κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ Ο. 10. 100. Θαλία 

τε ἐρασίμολπε, ἰδοῖσα τόνδε κῶμον ἐπ᾽ 

εὐμενεῖ τύχᾳ κοῦφα βιβῶντα Ο. 14. 16. 
εἶδον γὰρ --’ ᾿Αρχίλοχον βαρυλόγοις 

ἔχθεσιν πιαινόμενον Ῥ. ἃ. δ4. καπνωθεῖσαν 
πάτραν ἐπεὶ ἴδον ἐν !Αρει Ῥ. ὅδ. 84. 

᾽Οικλέος παῖς ἐν ἑπταπύλοις ἰδὼν υἱοὺς 

Θήβαις αἰνίξατο παρμένοντας αἰχμᾷ Ρ. 8. 

89. πλεῖστα νικάσαντά σε καὶ τελεταῖς 

ὡρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον Ρ. 9. 98. ἀπὸ 

Ταυγέτονυ πεδαυγάζων ἴδεν Λυγκεὺς δρυὸς 
ἐν στελέχει ἡμένους Ν. 10. 61. Διόθεν τέ με 

σὺν ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευθέντ᾽ ἀοιδᾶν δεύ- 
τερον ἔτ. 78. ὃ. ς. σ. 8ςο. ςοβπ. 

ὥρυσαι θαρσέων, τόνδ’ ἀνέρα δαιμονίᾳ 
γεγάμεν εὔχειρα, δεξιόγνιον, ὁρῶντ᾽ ἀλκάν 
εὐ}, ἐοιιγαρε ἐν εὶς ραζε Ο. 9. 111. 

ὀργά] (-ά, -ᾷ, -ἄν, -αἰ, -αἷς, -ἀς.) ἃ. 

ἐεριῥεν, αἰ ῥοσίἶοη Ὁ]., {εεἰΐηρο, ηρπῖδες 

(ν. 1115, 885) εὐανθεῖ δ᾽ ἐν ὀργᾷ 
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δργᾶνον 

παρμένων Ῥ. 1. 89. ὑποφάτιες ὀργαῖς. 
ἀτενὲς ἀλωπέκων ἵκελοι Ῥ. 3. 77. “᾿ἀλλ᾽ 

ἐμὲ χρὴ καὶ σὲ θεμισσαμένους ὀργὰς 

ὑφαίνειν λοιπὸν ὄλβον Ῥ. 4. 141. “ἔ- 
τραπα μείλιχος ὀργὰ παρφάμεν τοῦτον 
λόγον Ῥ. 9. 48. τοῖο δ’ ὀργὰν κνίζον 

αἰπεινοὶ λόγοι (Ηδτπιαηη: τοῦ δ᾽ ὀργὰν 
οοἀά,, 5ςῃς.: τοῦ δ᾽ ἄρ᾽ ὀργὰν Ἐδυςμοη- 

ϑίεἰῃ) Ν. δ. 82. εἰ δ’ ἀρετᾷ κατάκειται 
πᾶσαν ὀργάν (δε. τις; ἐοέο ῥεείογα, Θοΐτ.: 

ἀρετὰ κατατάκει οοηΐ. ΒεδίΕ 6) 1. 1. 41. 

μακρὰ δισκήσαις ἀκοντίσσαιμι τοσοῦθ᾽, 

ὅσον ὀργὰν Ξεινοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων 
γλυκεῖαν ἔσχεν (- ὅσῳ γλυκυτέραν 

ὀργάν) 1. 8. 86. ἀλλ᾽ ἐν Οἰνώνᾳ μεγαλ- 
ἦτορες ὀργαὶ Αἰακοῦ παίδων τε (86. 

ἀνυμνοῦνται) 1. δ. 84. τοίαισιν ὀργαῖς 
εὔχεται ἀντιάσαις ᾿Αίδαν γῆράς τε δέ- 

ξασθαι πολιὸν ὁ Κλεονίκου παῖς 1. 6. 14. 
ΚΆρτεμις ---- ζεύξαισ᾽ ἐν ὀργαῖς Βακχίαις ̓  

φῦλον λεόντων ὕἥγέηεγν Δ. 2. 20. [δ.- 
ἄυθ., ὀργαῖς πάσαις (οοὐά. οοπῖτα 
τηεῖσ. : ἄρχεις Βοντα, δἰξί αἱϊα σουὶ.) Ῥ. 
6. 60.) 

ὄργᾶνον] ἱπείγτομε! Κρῆτα μὲν καλέοντι 
τρόπον, τὸ δ᾽ ὄργανον Μολοσσόν (« Ἰἡπὰ 

οἵ ἤυῖΐο ἢ) "ἐσ. 107}. 2.5 
ὄργια] (τά) γἱίας Ἰὀργίοις αἰ ἔτ. 1404... 

18 (68). 
ὀρέγω) ε«ἰγεῖολ οἱ πρὸς δ᾽ ἑταῖροι 

καρτερὸν ἄνδρα φίλας ὥρεγον χεῖρας Ῥ. 4. 
240. οὐκ ἔχω εἰπεῖν τίνι τοῦτο Μοῖρα 
τέλος ἔμπεδον ὥρεξε Ν. 7. δ8. πιεῖ,, 
οἰήεν, εἰ δὲ μοι πλοῦτον θεὸς ἁβρὸν ὀρέξαι 
Ῥ. 8. 110. 

δρειδρόμος] νγωηηΐη Ογ [γ6 πιομηίαίης 
Ἰδὀρειδρόμον τίε (ὈἱεὮΙ, Θοῖτ.: ὀρίδρομόν 

Π.) Πα. 1. 6. 

ὀρείρετιτος)] "ποιαὶη-ἀτυοι ἑηρ ὀρεικτί- 
του συός (τοῦ ἐν ὄρει τεθραμμένον Σ, Ρ. 2. 

81) ἔς. 818, 

δρειοςὶ νομαὶ ὀρειᾶν γε Πελειάδων ̓  
Ν, 8. 11. πολλοῖς μὲν ἐνάλον, ὀρείον δὲ 

πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις ἔτ. 867. 

"Ορέστας) δου οὗ Αρατηδπου απὰ ΚΊΥ- 
ταὶ πηποβίσα. ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυ- 
λάδα νικῶν ξένου Λάκωνος ᾿Ορέστα (ἱ. 9. - 
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δἱ Ὀορὰϊ: ταῖς τῆς Φωκίδος. ἧς Στροφίος 

ὃ πατὴρ Πυλάδου ἐβασίλευεν Σ.) Ρ. 11.16. 

᾿Αμύκλαϑεν γὰρ ἔβα σὺν ᾿Ορέστᾳ Αἰολέων 
στρατιὰν χαλκεντέα δεῦρ᾽ ἀνάγων (80. 
Πείσανδρος) Ν. 11. 84. 

ὄρθιος] 4. ἀίρῃ-»μοκοὰ δὄ]ρθιον ἰάλεμίον 

(δΡΡ. [.006}}) Θρ. δ4. ὃ --- Ὁ. θ. ἢ. 8. ὕτὸ 
δάν., ἐπ ἃ πέρα νοῖσε, ὄρθιον ὥρνυσαι θαρ- 

σέων Ο. 9. 109. θερμὰ δὴ τέγγων δάκρνα 
στοναχαῖς ὄρθιον φώνασε Ν. 10. 76. Ῥ. 
γανεραηὶ γελᾷ θ᾽ ὁρῶν ὕβριν ὀρθίαν 
κνωδάλων Ῥ. 10. 86. ς΄. ἄυδ. ὀ)ρθιοῖ 
(Π0: ὀἸλβιοί Π.)) Ῥ. Οχν. 2442, ἐν. 111. 

ὀρθόβουλος, -ον] οἱ τογγεοὶ τομηϑο ὃρ- 

θόβουλον μῆτιν ἐφευρομένοις Ῥ' 4. 2628. 
ὀρθοβούλοισι μαχαναῖς Ρ. 8. 76. 

ὀρθοδίκας] οἱ εονγεοί ἡμάρενηδνιὲς 
Θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν γᾶς 
ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾽ Ρ. 11. 9. 

ὄρθόμαντις] εἱσέηρ σονναοί ῥγοῤηδοίδς Διὸς 
ὑψίστου προφάταν ἔξοχον, ὀρθόμαντιν 
Τειρεσίαν Ν. 1. 61. 

ὀρθόπολις) πι. αἀ]., ὧἦο »παλδ5 ἐδα οἷν 56- 
γα (οἱ. ΝΕΠ ρας, ϑργαοῖ!. ὐπίοτβ., 118) 

Θήρωνα --- εὐωνύμων --- πατέρων ἄωτον 
ὀρθόπολιν Ο. 2. 7. 

ὀρθός] (-ός, -ᾧ, -οὐς; -ἃς, -ἃ, -ἀν, -αἱ, -αἷσ(ι), 
«ἄς; -όν ἀς0.) πργήρλὲ ἃ. οἵ Ρ6ῖβ. α- 

αγίρλ!, εομνὰ τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν 

ὀρθούς ᾿τ. Ῥ. 8. ὅ8. ἔστασαν ὀρθὰν καρ- 

δίαν »ε. Ῥ. 8. 90. β. αἰ λ με, δοημσεὶ 

ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθός Ο. 6. 90θ.ΎὉ δ. οὗ 
τοΐημβ. α. εῤνὶρλί, εἰγαί σοὶ ὦ} ἰὼ Ῥῆγ- 

51.081 δεῆϑε. ὀρθᾷ χερὶ ἐρύκετον ψεὺ- 
δέων ἐνιπὰν ἀλιτόξενον (ςοηίζα Σ, δι- 

καίᾳ) Ο. 10. 4. ἀνὰ δ᾽ ἔπαλτ᾽ ὀρθῷ ποδί 
Ο. 18. 72. σὺν ὀρθαῖς κιόνεσσιν δεσποσύ- 
ναισιν Ῥ. 4. 267. ὁ δ᾽ ὀρθὸν μὲν ἄντεινεν 

κάρα Ῥτ. Ν, 1. 438. ἣ Δωρίδ᾽ ἀποικίαν 
οὔνεκεν ὀρθῷ ἕστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακε- 
δαιμονίων (ἐπ᾿ ἀσφαλοῦς στῆναι παρ- 

εσκεύασας Σ.) 1, 7. 12. δὴ τότε τέσσαρες 

ὀρθαὶ πρέμνων ἀπώρονσαν χθονίων --- 

κίονες ἔτ. 88 ἃ. δ. Καινεὺς σχίσαις ὀρθῷ ποδὶ 
γᾶν πηγείαϊηρ Θρ. 6. 8. β. 5ἰγαίραι, 

ἐγμδ, γορωίαν καὶ παρέλκει πραγμάτων 
ὀρθὰν ὁδὸν ἔξω φρενῶν Ο. 7. 46. ὀρθὰς δ᾽ 



ὀρθόω 

αὔλακας ἐντανύσαις ρτ. Ρ. 4. 327. ἦρ᾽ ὦ 
φίλοι, κατ᾽ ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινάθην, 
ὀρθὰν κέλευθον ἰὼν τὸ πρίν Ῥ. 11. 39. 
ὀρθῷ δρόμῳ ἔτ. 14. ὅ. μουσικὰν ὀρθὰν 
ἐπιδεικνυμένου (ρτ.: οὐχ ἡδεῖαν οὐδὲ 

τρυφερὰν οὐδ᾽ ἐπικεκλασμένην τοῖς με- 
λέσιν. Ῥαταρῆγ. Ῥ!υς., Ῥυῖῃ. Οτζας., 6, 

83974Χ) τ. 82. γ. πρὶ, ἐονγεὶ βονυ- 

λαῖς ἐν ὀρθαῖσι ᾿Ραδαμάνθνος Ο. 2. 78. 

πατέρων ὀρθαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν Ο. 7. 91. 
ὀρθᾷ --- φρενί Ο. 8. 24. εἰ δὲ λόγων συνέμεν 
κορυφάν, Ἱέρων, ὀρθὰν ἐπίστᾳ, μανθάνων 
οἶσθα προτέρων. Ῥ. 8. 80. δι᾽ ἀγγελίας 
ὀρθᾶς Ῥ. 4. 279. ὀρθὰν ἄγεις ἐφημοσύναν 

Ῥτ. Ῥ. 6. 19. πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν 

βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός Ῥ. 10. 68. 
οἴ σε γεραίροντες ὀρθὰν φυλάσσοισιν 
Τένεδον Ῥτ. Ν,, 11. δ. ἢν ὀρθαὶ τε βίουλ)αι 

τοῦτον Θρ. 4. 16. 

ὀρθόω] (με. ὀρθώσειν: δογ. ὥρθωσεν; 
ὀρθώσαις, -αντες; ὀρθῶσαι: δοζ. Ρ4538. 

ὀρθωθεῖσα.) ἃ. γαΐξε μι} . τπεῖ. εὔχο- 
μαι, Θήρωνος ᾿Ολυμπιονίκαν ὕμνον ὁρ- 

θώσαις Ο. 8. 8. κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ 

ἀντὶ μόχθων παντοδαπῶν ἔπος εἰπόντ᾽ 

ἀγαθὸν ξυνὸν ὀρθῶσαι καλόν 1. 1. 46. 
Ό. ἐχαΐ! σὲ δ᾽ ἐν τούτῳ λόγῳ χρησμὸς 

ὥρθωσεν μελίσσας Δελφίδος αὐτομάτῳ 
κελάδῳ Ρ. 4. 60. “Ὅμηρος --- ὃς αὐτοῦ 
πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον 
ἔφρασεν θεσπεσίων ἐπέων 1. 4. 388. τόν τε 
Θεμιστίον ὀρθώσαντες οἶκον τάνδε πόλιν 
θεοφιλῆ ναίοισι 1. 6. 08. ς. ρτ. δά). Σικελίαν 

πίειραν ὀρθώσειν κορυφαῖς πολίων ἀφνεαῖς 
Ν, 1. 16. ς. ναλε φεέμγε οἱ οἰτίε8. 

καὶ νῦν ἐν Ἄρει μαρτυρήσαι κεν πόλις 
Αἴαντος ὀρθωθεῖσα ναύταις (ὑπαινίττεται 

δὲ τὴν περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίαν τῶν 
Ἑλληνῶν, ἧς ἔλαβον τὰ ἀριστεῖα οἱ 
Αἰγινῆται Σ.) 1. δ. 48. 

"Ορθωσία] οὑξ τἰτὶς οἱ Ατίδινίβ ἐπ ϑρασία. 
ἔλαφον --- ἄν ποτε Ταυγέτα ἀντιθεῖσ᾽ 
᾿Ορθωσίᾷ ἔγραψεν ἱεράν (ςοἀὐὰ.: ᾿Ορθω- 
σίας ΑὨγοηΒ, πιοῖσ. στ.) Ο. 8, 80. 

ὀρθωτήρ) ῥνέξενυον οὕτω δ᾽ Ἱέρωνι 
θεὸς ὀρθωτὴρ πέλοι (᾿'Νοεζίεξιξ δἰ “ἢ 6: ἀΐ6 

Καδηκμοεὶς 68 ᾿ζ δηῖρ8,᾽. Θ.Ὦγ.) Ρ. 1. δ6. 

889 ὅρμος 

ὀρίνω) γοι5:6 ἐν δὲ Ναίδων ἐρίγδονποι 
στοναχαὶ μανίαι τ’ ἀλαλαί τ᾽ ὀρίνεται 
ῥιψαύχενι σὺν κλόνῳ Δ. 2. 18. 

ὅρκιον] ίεάρξε οἡ: οαδ ὀ  μελιγάρνες ὕμνοι 
ὑστέρων ἀρχὰ λόγων τέλλεται καὶ πιστὸν 
ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς Ο. 11. 0. Ἔρι- 
φύλαν, ὅρκιον ὡς ὅτε πιστόν, δόντες 
Οἰκλείδᾳ γνναῖκα Ν. 9. 10. πριν Στυγὸς 
ὅρκιον ἐξ εὐ Πα. 6. 168. 

ὅρκος] (-ος, -ον.) σαί καὶ μέγαν ὅρκον 
ὁμόσσαις τοῦτό γε οἱ σαφέως μαρτυρήσω 

Ο. 6. 20. θεῶν δ’ ὅρκον μέγαν μὴ παρ- 
φάμεν Ο. 7. 66. “καρτερὸς ὅρκος ἄμμιν 
μάρτυς ἔστω Ζεύς" Ῥ. 4. 167. ναὶ μὰ γὰρ 
ὅρκον Ν. 11. 24. ἀπὰ 50, ἐδαί ωλίοεἢ οηέ 
τοομἃ εεαν ἰο τελεῖ δὲ ϑεῶν δύναμις καὶ 

τὰν παρ᾽ ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν 
κτίσιν Ο. 18. 88. 

ὁρμά] μεν, εῤνίπρ μακρά μοι αὐτόθεν 
ἄλμαθ’ ὑποσκάπτοι τις. ἔχω γονάτων 

ὁρμὰν ἐλαφράν (ἐλαφρὰν ὁρμάν οοἀὰά.: 
ἔγαπβρ. Τυγνη: ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν 
πεντάθλων, οἷς σκάμματα σκάπτονται, 

ὅταν ἄλλωνται Σ.) Ν. δ. 20. Ἰοιονορμᾶ![ 

Ῥ. Οχυ. 246δ0, [τ. 7. 4. 

ὁρμαίνω)] ἃ. «ἰγίνυνε ἤτοι καὶ ὁ καρτερὸς 
ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόντας Ο. 18. 84. 

Ρ». ῥοπάᾶεν ἔννεπε δ᾽ ἀντίον ὁρμαίνων 

τέρας εὐθὺς ᾿Απόλλων Ο. 8. 4]. [ο- 

ἅἄυῦ., ν. ὁρμάω Ο. 8. 26. 

ὁρμάω] (ἰπιρί. ὥρμα ν. 1.: δοῖ. ορί. ὁρ- 
μᾶσαι: πιοά. ὁρμᾶται.) 8. πγρὲ δεῖ,, 
ἴσδῆβ. θάξαις δέ κε φύντ᾽ ἀρετᾷ ποτὶ 

πελώριον ὁρμάσαι κλέος ἀνὴρ «ἑαγέ λὲμι 

ἰοιυαγάς Ο. 10. 21. δάά. ἱηΐ., ἐς γαῖαν 

πορεύεν θυμὸς ὥρμα  ᾿Ιστρίαν νιν (ν. 1. 
ὥρμαιν᾽: οἴδμεῖβ ΧΡ]. ὥρμα ἱπέταπδβ., 

πορεύεν ἔταη5.) Ο. 8. 8δ6.Ἡ ΒΡ. πιεὰ., 
δἰανί [γοϑὶ ο. θη. ἰοο., ἃ δροχαρ. ἰηί. 

᾽ΟὌρτυγία, --- σέθεν ἀδυεπὴς ὕμνος ὁρμᾶται 

θέμεν αἷνον ἀελλοπόδων μέγαν ἵππων 

Ν. 1. δ. 

ὅρμος] οὐαῖν  Ἄἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει, --- 
ὅρμοισι τῶν χέρας ἀναπλέκοντι Ο. 2. 74. 

Κλεωναίον τ᾽ ἀπ᾿ ἀγῶνος ὄρμον στεφάνων 
πέμψαντα Ν. 4. 17. 



ὄδρνῖς 

ὄρνϊῖς] (ὄρνϊς, ὄδρνῖχος, ὄρνῖχα, ὄρνῖν; ὀρνί- 
χων, ὄρνιξιν, ὀρνίχεσσι.) ἃ. δίν ἀἁὰ Διὸς 
πρὸς ὄρνιχα θεῖον (ν. 1. ὄρνιθα) Ο. 2. 88. 

ἴυγγα --- μαινάδ᾽ ὄρνιν Ῥ. 4. 210. θάρσος 

τε τανύπτερος ἐν ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπλετο 
Ρ. ὃ. 112. “καί νιν ὄρνιχος φανέντος 

κέκλευ ἐπώνυμον εὐρυβίαν Αἴαντα" (ἰ. 6. 
αἰετός:; ν. ἐπώνυμος) 1. 6. δ8. Ῥ. 

ΟΣ "κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει ---, 

τόν ποτε Ῥ. 4. 19. μάντις ὀρνίχεσσι καὶ 

κλάροισι θεοπροπέων ἱεροῖς Ῥ. 4. 190. 
“νῦν ἀρείονος ἐνέχεται ὄρνιχος ἀγγελίᾳ 
"Ἄδραστος ἥρως Ρ. 8. δύ. ἐς ἑπταπύλους 

Θήβας ἄγαγον στρατὸν ἀνδρῶν αἰσιᾶν οὐ 

ὅρπαξ 

χαλκοπάρᾳον ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν Ν. 7. 

11. »Ὀ. πιοά. α. γίξε μ᾽ απ ρο, φαἱΐγ 

οἱ ἔσχον δ᾽ ᾿Αμύκλας ὄλβιοι Πιν- 

δόθεν ὀρνύμενοι Ῥ. 1. 66. αἶψα δ᾽ ἀπὸ 

κλισιᾶν ὦρτο σὺν κείνοισι Ῥ. 4. 184. σ. 
1ηΐ., ὄρσο, τέκνον, δεῦρο --- ἴμεν Ο. 0. 602. 

β. «ῥεεά, γεϑὴ “βέλος --- ἐξ ἀνικάτον 
φαρέτρας ὀρνύμενον᾽'" Ρ. 4.91. γ΄. πιεῖ,, 

δἰαγί μΡ, δερίη ὀρνυμένων πολέμων Ο. 
8. 34. ς. ἴῃ ἰπιςβῖβ, ἀλλ᾽ ἀνὰ μὲν 

βρομίαν φόρμιγγ᾽, ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν ἐπ’ 
αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάν 
(ν. ἀνόρνυμι) Ν. 9. 8. «ἃ. ν χρόνον 

ὀρνύει[ Πα. 4. 11. 
κατ᾽ ὀρνίχων ὁδόν Ν. 9. 19. 

ὀρνϊχολόχος) ωἱϊάοωϊεν μισθὸς γὰρ ἄλ- 

λοις ἄλλος ἐπ᾿ ἔργμασιν ἀνθρώποις 

γλυκύς, μηλοβότᾳ τ’ ἀρότᾳ τ᾽ ὀρνι- 
χολόχῳ Ὶ. 1. 48. 

ὀὄρνύω, ὄρνυμι)] (ὀρνύει; ὀρνύντος: ἱτηρί. 

ὀρόγνια] [αἰ μον» ἀνὰ βωλακίας δ᾽ ὀρό- 
γνιαν σχίζε νῶτον γᾶς (Ηετγπιαπη: ὄρ- 

γνιαν ςοὐά.: 3ς. ᾿Ιάσων) Ἀ. 4. 228. 

ὄρος, οὖρος) (ὄρος, ὄρει, ὄρος; ὀρέων, 

ὄρεσιν: οὔρεϊ, οὔρεσι.) "ποιραΐη ὑπὸ 

Κυλλάνας ὄρὸς (Π, 9π6}1, οί. Σ: ὄροις 

ὥρννεν: δοτ. ὦρσεν, ὧρσαν; ὄρσαι: πιεὰ. 

ὀρνύμενοι, -ἐνων, -ενον;: δοῖ. ὦρτο; ὄρσο.) 
ἃ. δοῖ. αἂ. γοιδέ, αὐυαΐλεη ταςῖ. κῦδος 

ὄρσαι σπεύδει Καμαρίνᾳ Ο. 4. 11]. ὦρσεν 
πυρὶ καιόμενος ἐκ Δαναῶν γόον Ρ. 8. 102. 

οὐδὲ μολόντων πὰρ ματέρ᾽ ἀμφὶ γέλως 

γλυκὺς ὦρσεν χάριν Ῥ. 8. 86. πότερόν 

νιν ἄρ᾽ ᾿Ιφιγένει᾽ ἐπ’ Εὐρίπῳ σφαχθεῖσα 
τῆλε πάτρας ἔκνισεν βαρνυπάλαμον ὄρσαι 

χόλον Ρ. 11. 28, Σίσυφον κέλοντο ᾧ 
παιδὶ τηλέφαντον ὄρσαι γέρας φθιμένῳ 

Μελικέρτᾳ (ν. 1. ὦρσαι) ἔτ. δ. 2. θεῷ δὲ 
δυνατὸν μελαίνας ἐκ νυκτὸς ἀμίαντον 

ὄρσαι φάος ἐσ. 1080. 2. Ββ,. ἐπείίς, ῥγονερέ 
ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀνάταν ὑπεράφανον 

ὦρσεν Ῥ. 2. 29. "Απολλον, γλυκὺ δ᾽ 
ἀνθρώπων τέλος ἀρχά τε δαίμονος ὀρνύν- 
τος αὔξεται Ῥ. 10. 10. ο. ἱπέί., ἀγῶνα δ᾽ 
ἐξαίρετον ἀεῖσαι θέμιτες ὥρσαν Διός Ο. 10. 
24. τόλμα τέ μοι εὐθεῖα γλῶσσαν ὀρνύει 
λέγειν Ο. 18. 12. ᾿Ιάσων αὐτὸς ἤδη 
ὥρνυεν κάρνκας ἐόντα πλόον φαινέμεν 
παντᾷ (Βοοςοκῃ: ὄρνυεν ςοοὐά.) Ῥ. 4. 

1170. Υ. “ἐπὦ οἡ οπε᾽ 5 τᾶν ᾽Ολυμ]- 

πόθεν δέ οἱ χρυσόρραπιν ὦρσεν Ἑρμᾶν 
(5Ξς. Ζεύς: σεν Π, οοττ. Π15) Δ. 4. 87. πιςῖ., 

ἀπομνύω μὴ τέρμα προβαὶς ἄκονθ᾽ ὦτε 

[ὅρος, δοιενιάανν 

ὅρπαξ) δναποῖ 

οοἀά.) Ο. 6. 77. Ζεῦ --- ὃς τοῦτ᾽ ἐφέπεις 

ὄρος (Ετη4) Τ. 1. 80. πολλὰν δ᾽ ὄρει 

πῦρ --- ἀίστωσεν ὕλαν Ρ. 8. 836. μελπομε- 
νᾶν ἐν ὄρει Μοισᾶν Ῥ. 3. 90. ἐν οὔρεσι 

Ρ. 6. 21. “ὀρέων κευθμῶνας ἔχει σκιοέν- 

τῶν" Ῥ. 9. 84. δασκίοις Φλειοῦντος ὑπ᾽ 

ὠγνγίοις ὄρεσιν αἱ Νείηεα Ν. 8. 44. τὸν 

βουβόταν οὔρεϊ ἴσον --- ᾿Αλκυονῆ 1. 6. 82. 

καὶ σκοπιαῖσιν [ἄκρ]αις ὀρέων ὕπερ ἔστα 

ἔτ. ὅ14. 8. ὃν Μαλέας ὄρος ἔθρεψε, 
Ναίδος ἀκοίτας Σιληνός (11. : μαλέγορος 

ςοἕά.) ἐσ. 160. 

ὑπὸ Κυλλάνας ὄροις 

(εοἀά.: ὄρος Π, 5η6}}, οἵ. Σ.) Ο. 6. 71.} 
ὁρούω] (ὀρούει : ἀοτ. ὥρουσαν; ὀρούσαισ (α).) 

ἃ. ἰηΐγαηβ., οἰαγί μρ, γμδὴ ογιναγά καὶ 
γὰρ αὐτά, -ποσσὶν ἄπεπλος ὀρούσαισ᾽ 

ἀπὸ στρωμνᾶᾷς ὅμως ἄμυνεν ὕβριν κνωδά- 
λων Ν. 1. 60. [ὄρουσε (ν. 1.: ν. ἐσόρουω) 
Ο. 8. 40. Ὀ. εἰγίυε α. ς. βεῃη., 
οἰγίυο {εν τῶν δ᾽ ἕκαστος ὁρούει, 

τυχών κεν ἁρπαλέαν σχέθοι φροντίδα τὰν 
πὰρ ποδός (Βεγρὶς ὀὁρούῃ οοπὶ.) Ῥ. 10. 
61. β. Ξιἰνγίυε ς. ἰηΐ. πολλοὶ δὲ --- 
κλέος ὥρουσαν ἀρέσθαι Ο. 9. 102. 

χερσίν τ᾽ ἐν μαλακαῖσιν 

ὅρπακ᾽ ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοισα Παρθ. 23. 7. 



᾽Ορσέας 

᾿Ορσέας] 4 ἱταίπος οἱ 'νγοβϑί!οστβ. σὺν 
᾽Ορσέᾳ δέ νιν κωμάξομαι Ι. 4. 72. 

ὀρσίκτῦπος) ιυὴο γοιιδές ἰλε (πεάεν ὀρσι- 
κτύπον Διός Ο. 10. 81. 

ὀρσινεφής) ὡδὸο γοιίδος [δε οἱοιας 
νεφὴς --- Ζεύς Ν. δ. 84. 

ὀρσϊτρίαινα)] -- ὀρσοτρίαινα. καὶ γὰρ ὁ 
πόντιος ᾿Ορσ[ιτ]ρίαινά νιν (-- Τήνερον) 
περίαλλα βροτῶν τίεν (βϑυρρ. 1 δεὶ: 
[οΥ] δῦρρ. 6.) Πα. 9. 47. 

ὀρσοτρΐίαινα) (-α, -ἅ, -αν.) ὡλο λτενὶς λέ 
ἐνίάοη! ορὶτῃ. οὐ Ῥοβοίάοη. ὀρσοτρίαι- 
ναν εὐρυβίαν καλέων θεόν Ῥ. 2. 12. ῥὑτὸ 

808. ᾿Ορσοτρίαινα --- ἄρμα θοὸν τάννεν 
Ο. 8. 48. ᾿Ορσοτριαίνα ἵν’ ἐν ἀγῶνι 

βαρυκτύπον θάλησε Κορινθίοις σελίνοις 
ἱ. 6. δ τὰς Ι5[Ππλδη ρϑηγ685 Ν, 4. 8θ. 

᾽Ορτύγία) οεαὶ! ἐςταπά ἃ. δὴ δηρίεπξ 
πᾶῖης ἔοσ Ὠ6]65. καλέοντί μιν ᾽Ορ- 

τυγίαν ναῦται πάλαι Πα. 71Β. 48. Ὁ. 

8 ἰβ]δηὰ οἱέ ϑυσδἼιβο. Συρακοσσᾶν 

τε καὶ ᾿Ορτυγίας Ο. 6. 98. ἀνέδησεν 
᾿᾽Ορτυγίαν στεφάνοις Ρ. 2. 6. ἄμπνευμα 

σεμνὸν ᾿Αλφεοῦ, κλεινᾶν Συρακοσσᾶν 
θάλος ᾿Ορτυγία Ν. 1. 3. 

ὀρφᾶνία] ὡὠα»ΐ μήτ᾽ ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν 
στεφάνων μήτε κάδεα θεράπευε Ι. 8. 6. 

ὀρφᾶνίζω] α. αοῖ., ἀερνγίυς ς. ἀος. ἃ ρεη. 

ὀρφανίζει μὲν κακὰν γλῶσσαν φαεννᾶς 
ὁπός Ρ. 4. 283. Ῥ. Ρᾶ588., δὲ Ξξεραναίεά 

“γον ομεὶς βανεη!ς ὀρφανιζομένῳ Πη- 

λείδᾳ (“δὺϑ ἀεπὶ ΕἸζεσηῆαυβε (ογῖρο- 

50 οι," ΜΝ... 1838) Ῥ. 6. 82. 

ὀρφᾶνός)} δενεί! οἱ «. ρεπ., ἱ. 6. ωὐλοι 

μὴ καθέλοι μιν αἰὼν πότμον ἐφάψαις 

ὀρφανὸν γενεᾷς Ο. 9. 0]. τοὶ μὲν ὧν -- 

λέγονται πρόξενοί τ᾽ ἀμφικτιόνων κελα- 
δεννᾶς τ’ ὀρφανοὶ ὕβριος ᾿ς. 1. 4. 8. 
"Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας ὀρφανὸν 
μυρίων ἑτάρων ρτ. 1. 7. 10. ὕδατι γὰρ ἐπὶ 

χαλκοπύλῳ ψόφον αἰὼν Κασταλίας ὀρφα- 
νὸν ἀνδρῶν χορεύσιος ἦλθον ἴα. 6. 9. 

"Ορφεύς} τοη οἱ Οἵαρνος, εἶπιρεν απὰ ἥἄγρο- 
παι. ἐξ ᾿Απόλλωνος δὲ φορμιγκτὰς 

ἀοιδᾶν πατὴρ ἔμολεν, εὐαίνητος ᾿Ορφεύς 

Ρ. 4. 177. υἱὸν Οἰάγρου δὲ ᾿Ορφέα 
χρυσάορα Θρ. 3. 12. 

ὀρσι- 

391 ὅσος, ὅσσος 

ὄρφνα] ἀανάνεςς οἱ πἰρῃέ Οοἷος ἐν ὄρφνᾳ 
ἄπνεν Ο. 1. 171. κνάναιγις ἐν ὄρφνᾳ -- 

παρϑένος τόσα εἰπεῖν ἔδοξεν Ο. 18. ΤΌ. 

ἁμέραισιν μὲν --- ἀλλ’ ἐν ὄρφναισιν 
Ρ. 1. 23. 

ὄρχημα) ἄαπεε ἐλαφρὸν ὄρχημ᾽ οἶδα 

ποδῶν μειγνύμεν "ἐγ. 1070. 15. 

ὀρχηστάς] ἀανιεεν ὀρχήστ᾽ ἀγλαίας 
ἀνάσσων, εὐρυφάρετρ᾽ "Απολλον ἔς. 148. 

᾽Ορχομενός] ν. ᾿Ερχομενός. 
ὅς] τεῖ., ν. ὁ Α. 

ὅς] (ᾧ, ὄν; ἄν; ᾧ: ἐόν Ο. ὅ. 8, Ρ. 6. 86, 
Εῷ 1. 4. 80.) λὲς, λδν οἷὐυη ἃ. το- 

Ποχῖνο. ὃν πατέρ᾽ "᾿Ακρων’ ἐκάρυξε 

Ο. ὅ. 8. ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν᾽ εὐρυβίαν, ὃν 

πρόγονον Ο. 6. ὅ9ϑ. ἂν περὶ ψνχὰν ἐπεὶ 
γάθησεν Ρ. 4. 122. βόασε παῖδα ὃν 
Ῥ. 0. 860. ἴστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον 

τὰν ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ 
μομφὰν ἔχει 1. 4. 36. Ῥ. ῃποῦ-το- 

Πεχίνο. Σίσυφον κέλοντο ᾧ παιδὶ 

τηλέφαντον ὄρσαι γέρας φθιμένῳ Μελι- 
κέρτᾳ ((. ο. τῷ αὐτῆς παιδί, 5Ξς. τῆς 

᾿Ινοῦς, οχρ]. ΑΡΟΙ͂Ϊ]. Ὄγϑι. βά. 1ος.) τ. δ. 
[ς. ἀαῦ. Λακεδαιμονίων μιχθέντες ἀν- 

δρῶν ἤθεσιν ἄν ποτε Καλλίσταν ἀπῴ- 

κησαν χρόνῳ νᾶσον (ςοάἀά,.: ἐν ΟΒδοτίδ: 

τὰν ΒοτρῈ) Ρ. 4. 868.) 

ὁσία] αἀἰνίηε ἰαιν “ὁσία κλντὰν χέρα οἵ 
προσενεγκεῖν; Ρ. 9. 30. 

ὅσος, ὅσσος) (ὅσοι; -αι, -αἷς; τον 8ςς., 

τῶν, -α: ὄσσοι, -ους; -α ποπι., δςς.) 

1. τοῖ., ἂς τπποὐ ας, »ιαὴν ας ἃ. ς. 

ϑροοίες δπιεοοδοηϊ. τοὺς μὲν ὦν, 

ὄσσοι μόλον ῬΡ. 8. 47. ὅσαι τ᾽ εἰσὶν 
ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι, τετόλμακε Ἐ. ὃ. 

110. διακρῖναι --- ἄντινα σχήσοι τις 
ἡρώων, ὅσοι γαμβροί σφιν ἦλθον Ρ. 9. 
110. ἐκ δ’ ἄρ᾽ ἄτλατον δέος πλᾶξε γυναῖ- 
κας, ὅσαι τύχον ᾿Αλκμήνας ἀρήγοισαι 

λέχει Ν. 1. 49. βραχύ μοι στόμα πάντ᾽ 

ἀναγήσασθ᾽, ὅσων ᾿Αργεῖον ἔχει τέμενος 

μοῖραν ἐσλῶν Ν. 10. 19. πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν, 
σ᾽’ ἀγώνιος Ἕρμᾶς “Ἡροδότῳ ἔπορεν 

ἵπποις, ἀφαιρεῖται βραχὺ μέτρον ἔχων 

ὕμνος 1. 1. 62. παίδεσσιν ᾿Ἑλλάνων, ὅσοι 

Τροίανδ᾽ ἔβαν 1. 4. 806. ἱγτγοριϊαγΥ 



ὅσπερ 

σοογάϊπαιϊοα, ἀμφ᾽ ἕκαστον ὅσα νέομαι 
Ρ. 8. 69. ». δηϊεςεάεηῃϊξ ποὶ ἀεξηοά. 

ὅσοι δ’ ἐτόλμασαν --- ἔτειλαν Διὸς ὁδόν 

Ο. 2. 68. ὅσσα τ᾽ --- ἀριστεύσατε “--, 

δηρίομαι πολέσιν περὶ πλήθει καλῶν (εἴ. 

Ν, 2. 17) Ο. 18, 48. "Αργεί θ᾽ ὄσσα καὶ ἐν 

Θήβαις: ὅσα τ᾽ ᾿Αρκάσιν άνάσσων 
μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ἄναξ Ο. 13. 

107. ὄσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται 
βοὰν Πιερίδων ἀίοντα Ρ, 1. 18. πρὶν ὅσα 
φροντίδι μητίονται τυχεῖν Ῥ, 3. 92. 

ὄσσα δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθλοις, Τιμοδημίδαι ἐξ- 
οχώτατοι προλέγονται Ν. 3, 17. -- 
δηϊεοράθοϊ βδϑβαι παῖ ἰηΐο σοὶ. οἱ. 

ὅσαις δὲ βροτὸν ἔϑνος ἀγλαίαις ἀπτόμεσθα, 

περαίνει πρὸς ἔσχατον πλόον Ῥ. 10. 38. 
ὅσσα δ᾽ ἐπ’ ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια 

φθιμένων ζωῶν τα φωτῶν ἀπλέτου δόξας, 
ἐπέψαυσαν 1. 4. 9. ἃ. απιεοοάσαξ 

ἱπάοίογπη δ ]ο. οὔτε τι μεμτττὸν οὔτ᾽ 

ὧν μεταλλακτόν, (ὴ) ὅσ’ ἀγλαὰ χθὼν 

πόντου τε ῥιπαὶ φέροισιν (ὅσ᾽ Τυγποῦυδ: 
ὡς οοἀάᾶ. ῬΙυ ΑΓΟΝὶ : Ιασυηδη σατο Τυγσὴ- 

δῦυ, τῶν ἐπὶ ταῖς τραπέζαις εοἀά. Ῥ]αΐατοξί 

μαθοπῇ) ἔς. 290. 2. 6. ἢ. δος. Ρἴο δάν,, 

σοῦτο]. τἱτὰ τοσοῦτο, ας [α7 ας μακρὰ 
δισκήσαις ἀκοντίσσαιμι τοσοῦθ᾽ ὅσον 

ὀργὰν Ξεινοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυ- 

κεῖαν ἔσχεν 1. 2. 85. 

2. ἰηϊτοάυςίηρ ἐπαΐγ. αᾳυδϑί., ἀστσ νιν 

καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν, τίς 

ἂν φράσαι δύναιτο; Ο. 2. 99. ὄσσα τε 
χθὼν ἡἠρινὰ φύλλ᾽ ἀναπέμπει, --- εὖ 
καθορᾷς" Ρ. 9. 46. ὁ δέ οἱ φράζε καὶ παντὶ 
στρατῷ, ποίαις ὁμιλήσει τύχαις, ὄσσους 

μὲν ἐν χέρσῳ κτανών, ὅσσους δὲ πόντῳ 

θῆρας ἀιδροδίκας Ν. 1. θῶ. 
3. οΧΟΙΔΙ ΔΙΟΣΥ 8. δ(]., ιὐδμα! ὦ, δοιῦ 

ΔΗ διήρχετο κύκλον ὅσσᾳ βοᾷ 
Ο. 9. 98. νικαφορίαις γὰρ ὅσαις {{ππὸο- 

τρόφον ἄστυ τὸ Προίτοιο θάλησεν Ν. 

10. 41. Ὁ. π. Ρ!., ῥὑτὸ δᾶν. ὅσσα τ’ 

ἔριξε λευκωλένῳ ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος 
ἀντερείδων, ὅσα τε Πολιάδι Πα. 6. 86---9. 

δαπερ)] (ὄσπερ, οὕπερ, ὄνπερ; ἅπερ.) τεῖ., 

ὐλιεῖ ς. ἰηὰ. Χάρις δ᾽ ἄπερ ἅπαντα 

τεύχει τὰ μείλιχα θνατοῖς Ο. 1. 80. διά- 

892 

ὅσσα) νοῤκείές υοἱοα 

ὄσσε] (τὠ) εγες 

ὅστε, ὅς τε 

πεῖρα ---' ἅπερ Κλνμένοιο παῖδα «-- 
ἔλνσεν ἐξ ἀτιμίας Ο. 4. 19. τοῦ δὲ παῖς, 

ὄνπερ μόνον ἀθανάτα τίκτεν ἐν Φθίᾳ 

Θέτις Ῥ. 8. 100. λόγον φέρεις, τὸν ὄνπερ 
ποτ᾽ ᾿Οικλέος παῖς --- αἰνίξατο Ῥ. 8. 839. 
πέποιθα ξενίᾳ προσανέι Θώρακος, ὅσπερ 
ἐμὰν ποιπνύων χάριν τόδ᾽ ἔζευξεν ἅρμα 
Πιερίδων Ρ. 10. 64. θεῷ ---. ὅσπερ καὶ 

Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ ποντίᾳ ἕν ποτε 
Κύπρῳ Ν. 8. 18. οτι. απέοσεαεος, ἐξ 
οὗπερ (8ς. χρόνου) ἔκτεινε Λᾷον μόριμος 
υἱὸς εὐον εἰμεθ Ο. 3. 38. 

ἀντεφθέγξατο δ᾽ 
ἀρτιεπὴς πατρία ὄσσα 0. θ. θ2. 

τὰς δὲ Θεοξένον ἀκτῖνας 

πρὸς ὄσσων μαρμαρυζοίσας δρακεὶς ([Κ(αἱ- 

Ὀεὶ: ἀκτ. προσώπων, ἀκτ. ὄσσων οοὐά. 
Αἰδεηδοὶ) ἐσ. 123. 3, 

ὅστε, ὃς τε] (ὄντί(ε), οἶτ(ε); ἅτί(ε), ἄντε, 

αἴτε; ἅτε ποπι., δες.) Δ. τοῖ., ὡδο, 

τὐλίοῖ Μοῖρ᾽, ἅ τε πατρώιον τῶνδ᾽ 

ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον Ο. 2. 86. Καφι- 
σίων ὑδάτων λαχοῖσαι αἷτε ναίετε καλλί- 
πῶλον ἕδραν, --- Χάριτες (ταίτε οοηΐ. 

Βεγβκ) Ο. 14. 2, θυγατέρι ---- ἄν τε 

δόλον αὐτῷ θέσαν Ζηνὸς παλάμαι Ῥ, 8. 
89. (Πηλεὺς καὶ Κάδμος) λέγονται μὰν 

βροτῶν ὄλβον ὑπέρτατον οἱ σχεῖν, οἵ 

τε - ἄιον Ῥ. 8. 89. ᾿φιλίων δ᾽ ἐπέων 

ἄρχετο, ξείνοις ἅ τ᾽ ἐλθόντεσσιν εὐεργέται 
δεῖπν᾽ ἐπαγγέλλοντι πρῶτον" Ῥ. 4. 80. 
[οἱ --- τὸ (οοἀά.: οἵ --- γε Μοβοῖ.: 

οἵ --- (προ) ϑ6ῆτγ.: τε ἀεϊ. ΜΜ]., οἀὰ, 

Ῥἱοσίᾳφυιθ) Ῥ. 7. 10.) χάριν --.- ἅ τε τὸν 

᾿Ιφικλείδαν διαφέρει ᾿Ιόλαον Ῥ. 11. δ. 
φιλάγλαε, καλλίστα βροτεᾶν πολίων, 

Φερσεφόνας ἕδος, ἅ τ᾿ ὄχθαις ἔπι μηλοβό- 
του ναίεις ᾿Ακράγαντος ἐύδματον κολώναν, 

ὦ ἄνα Ρ. 12. 2. ἀρούραισιν, αἴτ᾽ ἀμειβό- 
μεναι τόκα μὲν ὧν βίον ἀνδράσιν ἐπτηετανὸν 
ἐκ πεδίων ἔδοσαν Ν. 6. 9. ἀεθλοφόροι --- οἵ 
τε πόνων ἐγεύσαντο Ν. 6. 84. ἔργα --. 

Βασσίδαισιν ἅ τ’ οὐ σπανίζει Ν. θ. 81. 
“Ὥρα πότνια, --- ἅ τε παρθενηίοις παίδων 

τ᾽ ἐφίζοισα γλεφάροις τὸν μὲν ἡμέροις 

ἀνάγκας χερσὶ βαστάζεις, ἕτερον δ᾽ 
ἑτέραις (ν. Βαττεῖξ οη Ἐπτ., Ηἰρρ. 686) 



ὀστέον 

Ν, 8. 2. Ἱππίων ἀέθλων κορυφάν, ἅ τε 
Φοίβῳ θῆκεν Ἄδραστος Ν. 9. 9. χαλκὸν 
μυρίον ---- ὄν τε Κλείτωρ --- θῆκε Ν. 10. 47. 

παῖ Ρέας, ἅ τε πρυτανεῖα λέλογχας, 

Ἕστία Ν. 11. 1. Νικόμαχος --- ὅν τε καὶ 
κάρυκες ὡρᾶν ἐνέγνον Ι. 2. 28. φάμα --- ἃ 
τε κἀν γουνοῖς ᾿Αθανᾶν ἅρμα καρύξαισα 

νικᾶν ἔν τ’ ᾿Αδραστείοις ἀέθλοις Σικυῶνος 

Ι. 4. 2δ. ἀλώπηξ, αἰετοῦ ἅ τ᾽ ἀναπιτνα- 

μένα ῥόμβον ἴσχει ;. 4. 47. “᾿Πηλέι ---, ὄν τ᾽ 

εὐσεβέστατον φάτις "᾿Ιαολκοῦ τράφειν 

πεδίον 1. 8. 40. τέρας, ἄν τε βροτοὶ 

Δᾶλον κικλήσκοισιν ἔτ. 88ς. 8. Πανελλά- 

δος, ἄν τε Δελφῶν ἔθνος εὔξατο λιμοῦ θΓ 

Πα. 6. 68. (οἵ τ᾽ (τ᾿ Ὀαϊαποεβ τ᾽ ν. δ.) 

ἦτ. 18. 3.1 ὦ μάκαρ, ὄν τε μεγάλας θεοῦ 

κύνα παντοδαπὸν καλέοισιν ᾿Ολύμπιοι 
ἔσ, 96. 1. νεάνιδες, --- αἱ τε τᾶς χλωρᾶς 

λιβάνου ξανθὰ δάκρη θυμιᾶτε ἔτ. 122. 8. 

τῶ[ν .. Λοϊκρῶν τις, οἴ τ᾽ ἀργίλοφον πὰρ 
Ζεφυρίου κολώναν νί ἔτ. 1400. 4. πῦρ 
πνέοντος ἅ τε κεραυνοῦ ἄγχιστα (8ς. 
ἡμένα ᾿Αθάνα) {τ. 146. οτῃ. ἀπίοςεάεηΐ, 

σάφα δαεὶς ἅ τε οἱ πατέρων ὀρθαὶ φρένες ἐξ 
ἀγαθῶν ἔχρεον Ο. 7. 9... Ὁ. πα. ρ]. 
ἅτε, α. Ἴ7μ5, ας, ἰἶλε ς. 5Β0Ὁ5., Ρατί., απ. 

δὉ5. ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ ἅτε 
διαπρέπει νυκτὶ Ο. 1. 2. τεά κεν ἐνδομάχας 

ἄτ᾽ ἀλέκτωρ συγγόνῳ παρ᾽ ἑστίᾳ ἀκλεὴς 
τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν Ο. 13. 14. 
ἅτε γὰρ ἐννάλιον πόνον ἐχοίσας βαθὺ 
σκευᾶς ἑτέρας, ἀβάπτιστος εἶμι Ῥ. 2. 79. 
ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ᾽ ἀμπολεῖν ἀπορία 
τελέθει, τέκνοισιν ἅτε μαψυλάκας Διὸς 
Κόρινθος Ν. 7. 106. εἶπέν τε φωνήσαις ἅτε 

μάντις ἀνήρ Ι. 6. 62. ἥτορι δὲ φίλῳ παῖς 
ἅτε ματέρι κεδνᾷ πειθόμενος Πα. 0. 12. 

ποτίκολλον ἅτε ξύλον παρὰ ξύλῳ τ. 241. 
β. ἱπασνιμοὰ α5 ο. Ῥατέ. ποτὶ δ᾽ ἐχθρὸν 
ἅτ᾽ ἐχθρὸς ἐὼν --- ὑποθεύσομαι Ῥ. 2. 

84. 

ὀστέον] (-ἐων, -ἔα.) δοριε “θανόντος 

ὀστέα λέξαις νίοῦ"’ Ῥ. 8. 68. αἰὼν δὲ δι᾽ 
ὀστέων ἐρραίσθη ἐτ. 111. δ. “καὶ τότ᾽ ἐγὼ 

σαρκῶν τ᾽ ἐνοπὰν (ὦ ἐω) ἠδ’ ὀστέων 
στεναγμὸν βαρύν᾽ (οἱ Ἠδτγακ]ο5, ἀθνουσ- 

πῃ ἴδς οχ οὐ Κοζγοηοβ) ἐσ. 108. δ. δια- 
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λεύκων ὀστέων) δοῦπος ἐ{ρ)(εγικομένων 

(ϑυρρ. ΟΌ-ς]) ἔτ. 169. 26. 

ὅστις) (ὅστις, ᾧτινι, ὄντιν᾽, οἵτινες; ἅτις, 

ἄντινα; ὅτι ποτῃ., 8.ς.) 

1. τεῖ., ο, ωλίολ. α. ς. ἰπὰ. οἵτινες 

ἔχαιρον εὐορκίαις ἄδακρυν νέμονται αἰῶνα 
Ο. 3. 66. “βασιλεύς, ὅστις ἄρχει ναός" 
Ῥ, 4. 280. ποθεινὸν κλέος ἔπραξεν, ὄντιν᾽ 

ἀθρόοι στέφανοι χερσὶ νικάσαντ᾽ ἀνέδησαν 

ἔθειραν Ι. δ. 8. ἵστω γὰρ σαφὲς ὅστις ἐν 
ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας 
πάτρας ἀμύνεται 1. 7. 27. ὀλοφύρομαι 
οὐδέν, ὅ τι πάντων μέτα πείσομαι Πα. 9. 

21. ὄλβιος, ὅστις ἰδὼν κεῖν᾽ εἶσ’ ὑπὸ χθόν’ 

τ. 137. οι. δπίεοεάεηξ, μέγα τοι κλέος 

αἰεί, ᾧτινι σὸν γέρας ἔσπετ᾽ ἀγλαόν 
(ν. 1. ἔσπητ᾽) Ο. 8. 11. γνώτ᾽ ἀείδω θεῷ 

τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται περὶ ἐσχάτων 
ἀέθλων κορυφαῖς Ν, 10. 81. οἱ μὲν πάλαι --- 
ῥίμφα παιδείους ἐτόξενον μελιγάρνας ὕμ- 

νους, ὄστις ἐὼν καλὸς εἶχεν ᾿Αφροδίτας 
εὐθρόνου μνάστειραν ἁδίσταν ὀπώραν 
(ἰ. ς. ἐκείνῳ ὅς) 1. 2. 4. ἱστεφυϊασν οο- 
ογάϊπαίςά, ἔστι δὲ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι 
ματαιότατον, ὅστις -- παπταίνει τὰ 

πόρσω Ῥ. 8. 22. τυφλαὶ γὰρ ἀνδρῶν 

φρένες, ὅστις ἄνευθ᾽ ᾿Ἑλικωνιάδων --- 
ἐρευνᾷ σοφίας ὁδόν Πα. 7Β. 19. ο. ἀυρὶ. 

πεζ., οὐδ᾽ ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε 
παλίγγλωσσος πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει 

κλέος ἥρωος --- οὐδ᾽ ἅτις Αἴαντος Τελα- 

μωνιάδα καὶ πατρός 1. 6. 26--ὸζὁ .ς. 
8]. οἵ. δηϊεοεάδοηξ, [ν. Ο. 8. 11 

ΒΏΡΓΩ) ὁ τι γὰρ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπῃ, 
ὀρθᾷ διακρῖναι φρενὶ --- δυσπαλές (Βετρ: 

ῥέποι οοἀά., ῥέπει Ὀγ2.) Ο. 8. 28. ἀμνά- 
μονες δὲ βροτοί, ὅ τι μὴ σοφίας ἄωτον 

ἄκρον κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται 
ζυγὲν (ἰ. 6. τούτου, ὅτι) 1. 7. 18. ἀλλ᾽ 

ᾧτινι μὴ λιπότεκνος σφαλῇ πάμπαν 

οἶκος ---, ζώει (ἱ. 6. κεῖνος, ᾧτινι) Παρθ. 

1. 10. ἱστορυϊασὶν οοοτγάϊπαϊεὰ, νίσοντ᾽ 

ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἀοιδαί, ᾧτινι --- ἀνὴρ - 

ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ γλανκόχροα κόσμον 

Ο. 8. 11. ο. ς. κε ἃ ορί. ῥῆμα δ᾽ 

ἐργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει, ὅ τί κε 



ὅτε] 1. ὐδη, αἱ ἰδε {ἔνιε δδν 

ὅδτἄν 

σὺν Χαρίτων τύχᾳ γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι 
βαθείας Ν. 4. 7. 

2. ἱπιτοὰυοίηρ ἱπάϊτ, αυοϑί. ἃ. ς. 

1ηά. 'χῶ τι μέλλει, χὠπόθεν ἔσσεται, 

εὖ καθορᾷς" Ῥ. 9. 48. καίπερ ἐφαμερίαν 
οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ νύκτας ἄμμε πότμος 

ἅντιν᾽ ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάθμυαν 
(Τηεὶ. : ἄν τιν᾽ ςοἀά.: οἷαν τιν᾽ Ἡοτι δ ΠΠ) 

Ν, 0. 1. ὅστις δὴ τρόπος ἐξεκύλισέ νιν ἐσ. 7. 
τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν, ὅτι --- φέρτα- 

τον ἀνδρὶ τυχεῖν Ο. 7. 26. [ὅτι 86ς]. Θοἢτ. 
{τ-. 140.] Ῥ. ς. ορῖ. σὺν δ᾽ ἀέθλοις 

ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν, ἄντινα σχήσοι 
τις ἡρώων Ρ. 9. 1160. 

ὅτἄν) ((. ε. ὅτε ἄν.) υλέηξυεν ας. 50]. 
πῆμα θνάσκει --, ὅταν θεοῦ Μοῖρα 

πτέμτεῃ ---- ὄλβον Ο. 2. 21. καὶ ὅταν --- εἰς 

᾿Αἰδασταϑμὸν ἀνὴρ ἵκηται, --- ἔπορε μόχθῳ 

βραχύ τι τερπνόν Ο. 10. 91. πιθέσθαι 

κελήσατό μιν, ὅταν δ᾽ εὐρυσϑενεῖ καρταί- 

ποδ᾽ ἀναρύῃ Γαιαόχῳ, θέμεν --- βωμόν 
Ο. 18. 80. τίθησι --- ὅταν --- καταζευγνύῃ 

σϑένος ἵππιον Ῥ. 2. 10. ἐν πάντα δὲ 

νόμον, εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει παρὰ 

τυραννίδι, χὠπόταν ὁ λάβρος στρατός, 
χῶταν πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι Ρ. 2. 88. ὁ 

πλοῦτος εὐρυσθενής, ὅταν τις --- ἀνάγῃ 

Ῥ. δ. 3. ἀλλ’ ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ, 

λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν Ρ. 8. 96. 

καὶ γὰρ ὅταν θεοὶ --- ἀντιάζωσιν, βελέων 
ὑπὸ ῥιπαῖσι κείνου φαιδίμαν γαίᾳ πε- 
φύρσεσθαι κόμαν ἔνεπεν Ν. 1. 67. ταῦτα, 

Νικάσιτττ᾽, ἀπόνειμον ὅταν ξεῖνον ἐμὸν 

ἠθαῖον ἔλθῃς Ι. 2. 47. 
ἃ. ς. ἱπιρί. 

ἱπά, ὅτε --- λάχναι νιν μέλαν γένειον 
ἔρεφον, ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν γάμον Ο. 1. 

67. φαντὶ δ᾽ --- οὔπω, ὅτε χθόνα δατέοντο 
Ζεύς τε καὶ ἀϑάνατοι, φανερὰν ἐν πελάγει 

Ῥόδον ἔμμεν Ο. 7. ὅδ. ἔσσατο ἄνακτι 

βωμὸν --- ὅτε Λαομέδοντι πεπρωμένοι᾽ 

ἤρχετο μόροιο κάρυξ ἔτ. 1404. 66 (40). 

Ῥ. ο. δογ. ἰπά. νόον ὑπὸ γλυκντάταις ἔθηκε 

φροντίσιν, ὅτε παρ᾽ ᾿Αλφεῷ σύτο Ο. 1. 20. 
ἔστα σὺν ᾿Αχιλλεῖ μόνος, ὅτ᾽ --- πρύμναις 

Τήλεφος ἔμβαλεν Ο. 9. 72. ἦλθον τιμάορος 
᾿Ισθμίαισι Λαμπρομάχον μίτραις, ὅτ᾽ ἀμφό- 
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ὅτι] «. εαυβ8δὶ οοῃ)., δεζαιδε ς. ἰπά. 

δτῖ 

τεροι κράτησαν Ο. 9. 84. οὐχ ὑπέμεινεν ὅλ- 
βον, μαινομέναις φρασὶν Ἥρας ὅτ᾽ ἐράσσατο 
Ρ. 2. 271. ἀλλ᾽ ὅτ᾽ Αἰήτας --- ἄροτρον 
σκίμψατο Ῥ. 4. 294. ἣ ὅτε καρτερᾶς 

"Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας Ι. 7. 10. 

ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ᾽ ἀγοραί, 

Ζεὺς ὅτ᾽ ἀμφὶ Θέτιος ἀγλαός τ᾽ ἔρισαν 
Ποσειδὰν γάμῳ 1. 8. 32. σ. ἔστιν ὅτε. 
ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα χρῆσις 

Ο.11. 1. ἣν ὅτε σύας Βοιώτιον ἔθνος ἕνεπον 

ἔσ, 88. ἔσθ᾽ ὅτε πιστόταται σιγᾶς ὁδοί 
τ. 180. 2. ἃ. ἰγαβξ. 1δτ᾽ ἦσαν ἔτ. 

1114. 8. Ἰοιδ’ ὄτ’ ἐστραίτευ Ἴτ. 1114. 6. 

2. ὡς ὅτε, ἱπ οςοϊαρασγίβϑοηβϑ, ἐΐκε Ω. 

που νοτγὺ. χρυσέας ὑποστάσαντες 
εὐτειχεῖ προθύρῳ θαλάμον κίονας ὡς ὅτε 

θαητὸν μέγαρον πάξομεν Ο. 6. 2. ἢ μέ τις 

ἄνεμος ἔξω πλόον ἔβαλεν ὡς ὅτ᾽ ἄκατον 

ἐνναλίαν; Ρ. 11. 40. ἀνδροδάμαντ᾽ ’Ἔρι- 
φύλαν, ὅρκιον ὡς ὅτε πιστόν, δόντες Ν. 9. 

10. θάλλοντος ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίου 

δεύτερον κρατῆρα Μοισαίων μελέων κίρνα- 
μεν 1. 6. 1. Ὁ. ἀπῦ., ο]οινεὰ ὈΥ νετΌ. 

αὔξεται δ᾽ ἀρετά, χλωραῖς ἑέρσαις ὡς 

ὅτε δένδρεον ἄσσει (Βοεοκι: ἀίσσει 
οοὐά.: Ἰοοὺβ ϑιυϑρίοϊοπμοτμ πλ}τ]5 τηςιγὶ, 

Βεῆβυ8 σᾶυβθδᾷ τηονῖς, ὑπᾶὰς Εοὶ]. Νορὲ 

Ιδουηδτη το ἄσσει β8ἰδξυ) Ν. 8. 40. 

ἔχει 

δ’ ἀπάλαμον βίον ---, ἀθάνατους ὅτι 
κλέψαις ἁλίκεσσι συμπόταις νέκταρ ἀμβρο- 
σίαν τε δῶκεν Ο. 1. 00. κῦδος εὐίππων διδόν- 
τῶν Τυνδαριδᾶν, ὅτι πλείσταισι ---- αὐτοὺς 

ἐποίχονται τραπέζαις Ο. 8. 40. καλέσαντο 

συνεργὸν τείχεος, ἣν ὅτι νιν πεττρωμένον 

Ο. 8. 838. δάμασε καὶ κείνους ---, ὅτι πρόσϑε 

ποτὲ Τιρύνθιον ἔπερσαν αὐτῷ στρατόν 

Ο. 10. 81. αἱ δύο δ᾽ ἀμπλακίαι φερέπονοι 
τελέθοντι" τὸ μὲν ἥρως ὅτι --- ἐπέμειξε ---, 
ὅτι τε --- ἐπειρᾶτο (ὅτι Ἡεγπιδηη: ὅτι τ᾿ 
οοἀὐά.) Ῥ. 2. 81. ὁ δὲ 'Ραδάμανθυς εὖ 

πέπραγεν, ὅτι φρενῶν ἔλαχε καρπὸν 
ἀμώμητον Ῥ. 3. 78. τὸ μέν, ὅτι βασιλεὺς 

ἐσσὶ μάκαρ δὲ καὶ νῦν, --ὀ ὅτι 

εὖχος --- ἑλὼν δέδεξαι τόνδε κῶμον ἀνέρων 

Ρ. ὃ. 18---20. ῥαίνω δὲ καὶ ὕμνῳ, γείτων 

ὅτι μοι καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν ὑπάντασεν 



ὀτρύνω 

Ρ. 8. δ8. ἀδελφεοῖσί τ’ ἐπαινήσομεν 

ἐσλοῖς, ὅτι ὑψοῦ φέροντι νόμον Θεσσαλῶν 
αὔξοντες Ῥ. 10. 69. χαίρω δ᾽ ὅτι ἐσλοῖσι 

μάρναται πέρι πᾶσα πόλις Ν, δ. 46. μή 
νυν, ὅτι φθονεραὶ θνατῶν φρένας ἀμφι- 

κρέμανται ἐλπίδες, μήτ᾽ ἀρετάν ποτε 

σιγάτω πατρῴαν 1. 2, 48. ὁ δ᾽ ἀθανάτων 

μὴ θρασσέτω φθόνος, ὅτι τερπνὸν ἐφά- 
μερον διώκων ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἕς τε τὸν 
μόρσιμον αἰῶνα 1. 7. 40. καὶ Νεμέᾳ ἀέθλων 

ὅτι κράτος ἐξεῦρε 1. 8. δ. ἀλλὰ παρθένοι 

γάρ, ἴσθ’᾽ ὅὄτ[ι), Μοῖσαι, πάντα, 

τοῦτον ἔσχετε τεθμόν, κλῦτε νῦν (ϑ0ρρ. 

7υγοηκα) Πα. 6. δ4. γέζρον)θ᾽ ὅτι] 

Πρίαμον πρὸς ἐρκεῖον ἤναρε βωμὸν ἐπευ- 

θορόντα (ϑὺρρ. Τυγγὴ) Πα. 0. 113. 

ἔκρυψαν τὸ πάντων ἔργων ἱερώτ[ατον), 
γλυκείας ὁπὸς ἀγασθέντες ὅτι ξένοι ἔ- 
φθινον Πα. 8. 726. ΡΒ. ἱηϊτοάυεοίης ἱπάϊτ. 

βιδίοσηοηϊ, ἔλα! ο. ἰηὰ. ἔννεπε κρυφᾷ 

τις - ὕδατος ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν εἰς 

ἀχμὰν μαχαίρᾳ τάμον κατὰ μέλη τραπέ- 
ζαισι τ’ --- διεδάσαντο καὶ φάγον Ο. 1. 48. 
εἰ δέ --- τις οἶδεν τὸ μέλλον, ὅτι θανόντων 
μὲν ἐνθάδ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι φρένες 

ποινὰς ἔτεισαν τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ 
ἁλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις Ο. ῶ. δ7. 

ὄφρ᾽ -- υἱὸν εἴπτῃς ὅτι οἵ νέαν --- ἐστεφάνωσε 

κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν Ο. 14. 22. 
εὖ οἶδ᾽ ὅτι Χρόνος ἕρπων πεπρωμέναν τελέ- 
σειν. 4.43. στεῖχ᾽ ἀπ᾽ Αἰγίνας διαγγέλλοισ᾽ 
ὅτι Λάμπωνος υἱὸς Πυθέας εὐρυσθενὴς νίκη 

Νεμείοις παγκρατίου στέφανον Ν. ὅ. 8. 
μνάσθηθ᾽ ὅτι τοι -- ἔσσατο ἄνακτι βωμὸν 
τ. 140. 62 (86). ς. ἔταρ., 0. Ἰέμα- 

θον δ᾽ ὅτι μοῖρανί Πα. 18. ο. ὅ. [ὅτι 

πεδαθέντα (ςοἀά.: ὅτι ἀεὶ. Ἠοτγπιδηπ) 

Θρ. 8. 10. 
ὀτρύνω)] (ὀτ' ρύνει; ὀτ'ρύνων: ἱπιρί. ὥτρυ- 

νον: δοσ. ὄτρυνον.) ἃ. γομϑ τηοῖ., 6. 

ἃς. ἀρχαῖον ὀτρύνων λόγον, ὡς Ν. 

1. 84. Ὁ. τγρε, ῥγοῖρ αἀ. ο. ᾶὯοο. ἃ 

ἱπί. ἐμὲ δ’ ὧν πᾳ θυμὸς ὀτ' ρύνει 

φάμεν Ο. 83. 88. ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, 

Αἰνέα, πρῶτον μὲν --- κελαδῆσαι Ο. 06. 87. 
“καὶ ὡς τάχος ὀτ' ρύνει με τεύχειν ναὶ 

πομπάν'' Ῥ. 4. 104. ἅρμα δ᾽ ὀτ' ρύνει 
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Χρομίου Νεμέα τ᾽ ἔργμασιν νικαφόροις 

ἐγκώμιον ζεῦξαι μέλος Ν. 1. 7. ββ. ο. 
ἄας. ἃ ἱπέ. "ἢ μάν νιν ὥτρυνον θαμὰ 

λυσιπόνοις θεραπόντεσσιν φυλάξαι" (ὈγΖ.: 
ὄτρυνον ςοἀὰ.) Ρ. 4. 41. Υ- ς. δος. 

ἀγών τοι χάλκεος δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ 
βουθυσίαν Ἥρας Ν. 10. 28. 

οὗ] (οὐ Ο. 1. 48: κοὐ Ρ. 4. 161.) 

1. ποραξίνοβ νῦ., βεηῖ. ἃ. οὐκ ἐδυνάσθη 

Ο. 1. δ6. ἀλλ᾽ οὐ καλὰ δένδρε᾽ ἔθαλλεν 
χῶρος Ο. 8. 28. οὔ μιν διώξω Ο. 8. 48. 

οὐ ψεύδει τέγξω λόγον Ο. 4. 17. ἀλλά μιν 
οὐκ εἴασεν Ο. 7. 61. κατακρύπτει δ’ οὐ 

κόνις συγγόνων κεδνὰν χάριν Ο. 8. 79. 
θάνατον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν Ο. 10. 42. 
Νέμεά τ’ οὐκ ἀντιξοεῖ Ο. 18. 84. σαφὲς 

οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν Ο. 18. 46. οὐ ψεύσομ᾽ 
Ο. 18. δ2. οὐ χρὴ Ο. 13. 94. οὐ φθίνει 

Ρ, 1. 94. οὔ οἱ μετέχω θράσεος Ῥ. 2. 88. 

οὐκ ἔμειν’ Ῥ. 8. 16. οὐχ ἅπτεται Ρ. 8. 29. 

τὰ μὲν ὧν οὐ δύνανται Ῥ. 8. 82. οὐκ ἐς 

μακρὸν -- ἔρχεται Ῥ. 8. 106. τὸν μὲν 

οὐ γίνωσκον Ρ. 4. 86. ᾿᾿οὐ πρέπει" Ρ. 4. 
147. οὐκ ἐόλει Ῥ. 4. 233. οὐκ ἀπέριψεν 
Ρ. 6. 87. τὰ δ᾽ οὐκ ἐπ᾿ ἀνδράσι κεῖται Ῥ. 
8. 76. τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις; Ρ. 8. 96. 

“οὐ κεχείμανται᾽" Ῥ. 9. 82. οὐκ ἀποδαμεῖ 
Ρ. 10. 37. οὐ φαίνεται Ρ. 12. 29. οὐκ 

ἔραμαι Ν. 1. δ1. οὐκ ἐλεγχέεσσιν “--- 
ἐμίανε Ν. 8. 16. τῶν οὐκ ἄπεσσι Ν. 3. 76. 
Γαδείρων τὸ πρὸς ζόφον οὐ περατόν 
Ν. 4. 09. οὐ νέοντ᾽ Ν. 4. 77. οὐκ ἀν- 
δριαντοποιός εἰμ᾽ Ν. δ. 1. οὐ σπανίζει 

Ν. 0. 81. οὔ κεν -- ἔπαξε Ν. 7. 28. οὐκ 

ἔχω εἰπεῖν Ν. 7. 566. οὐκ ἀποβλάπτει 
Ν, 1. 00. οὐ μέμψεται Ν. 7. 64. χειρόνεσσι 

δ᾽ οὐκ ἐρίζει Ν. 8. 22, ὦ Μέγα, τὸ δ᾽ 
αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόν 

Ν. 8. 4δ. οὐκ ἔστι πρόσωθεν (Βοοδπιοῖ: 
οὐκέτι πόρσω, οὐκ ἔστι πρόσω οοἀά.) 
Ν, 9. 41. οὐ θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν 
Ν. 10. 60. οὐ γνώμᾳ διπλόαν θέτο βουλάν 

Ν, 10. 89. οὐχ ἕπεται Ν. 1]. 48. οὐ 

φράζεται 1. 1. 68. οὐκ ἐμέμφθη 1. 2. 20. 
οὐ κατελέγχει 1. 8. 14. οὐ φείσατο Ι. 6. 38. 
γλῶσσα δ᾽ οὐκ ἔξω φρενῶν 1. 6. 72. ἀλλ᾽ 
οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν 



οὐ 

πραπίδες 1. 8. 80. οὐ κατέφθινε 1. 8. 46. 
οὐ κατελέγχει 1. 8. θὅ. οὐ ψεῦδος ἐρίξω 
τ, 11. οὐκ ἤθελεν Πα. 4. 28. οὐ τόλμα Πα. 
6. 94. οὔ κεν ἐς ἀπλακί Πα. 18. 6. οἹὐκ 
ἐννέπει (Ξιρρ. 956}}} τ. 60. Ὁ. 16. οὐ 
λανθάνει ἐγ. 768. 18. οὐ πέπαται (τ. 106 Ὁ. 2. 
Ἰκράνας οὖ πΊρολείπειί ἰβυρρ. [.οΡ6}} 

Θρ. 4. 18. οὐκ ἔστιν ἐγ. 1834. οὐ φίλων 
ἐναντίον ἐλθεῖν (καὶ, καὶ οὐδὲ νν. 11.) 
(τ. 229. οὐκ ἔλιπον ἐς. 2386: Ρ. οὐκ --- 
ἀλλά (ν. αἷδο ἀλλά). οὐ χθόνα ταράσ- 
σοντες --- ἀλλὰ Ο. 2. 68. οὐκ ἄτερ παίδων 

σέθεν, ἀλλ’ ἅμα πρώτοις Ο. 8. 46. οὐχ 

ὑπέμεινεν ὄλβον --- ἀλλὰ Ρ. 2. 26. “κοῦ με 
πονεῖ ---- ἀλλὰ Τ. 4. 161. ὃς οὐ --- ἀλλ᾽ 

Ρ. δ. 27. Ρ. δ. 16,1. 1. 26,11. 4. 49. οὔνεκεν 
οὔ σὲ παιϊιηόνων ἄδορπον εὐνάξομεν, 
ἀλλ᾽ -“--- κατερεῖς Πα. 6. 127. ς, οὐ 

γάρ. οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον, ἀλλ᾽ 
Ι. 1. 26. οὐ γὰρ φύσιν ᾿ὡαριωνείαν 
ἔλαχεν, ἀλλ᾽ Ι. 4. 49. οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως τὰ 
θεῶν βουλεύματ᾽ ἐρευνάσει τ. 61. 8. οὐ 

γὰρ εἰκί Ρ. Οχν. 2442, ἔτ. 08. ἀ. οὐ --- 
γε, φυαϊγίπρ ϑυδοτά. οἱ. πόρθησε --- 

τὸν μέγαν πολεμιστὰν ἔκπαγλον ᾿Αλκυονῆ, 
οὗ τετραορίας γε πρὶν δυώδεκα πέτρῳ --- 

ἕλεν Ν. 4. 28, 
2. οομπθίποροδ τυ ΟἾΠΟΙ πεᾷ. οὐ 

χϑόνα ταράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ οὐδὲ 
πόντιον ὕδωρ Ο. 2. 68. κλέπτει τέ μιν οὐ 

θεὸς οὗ βροτὸς Ρ. 8. 80. αἰὼν δ᾽ ἀσφαλὴς 
οὐκ ἔγεντ᾽ οὔτ᾽ Αἰακίδᾳ παρὰ Πηλεῖ 
οὔτε παρ᾽ ἀντιθέῳ Κάδμῳ Ῥ. 8. 871. 
“οὗ τι --- οὐδὲ μὰν" Ρ. 4. 87. πόνων δ᾽ οὔ 
τις ἀπόκλαρός ἐστιν οὔτ᾽ ἔσεται ". δ. δ4. 

οὔ μιν ἄλυξεν, οὐδὲ μὰν βασιλεὺς Γιγάντων 

Ῥ. 8. 10. Οὐλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατ- 

ἐλέγχεις, οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν ᾿Ισϑμοῖ 

Ρ. 8. 87. ἄνευ σέθεν οὐ φάος, οὐ μέλαιναν 

δρακέντες εὐφρόναν τεὰν ἀδελφεὰν ἐλά- 
χομεν Ν. 7. 8. ἀλλ’ οὔ νιν φλάσαν οὐδ᾽ 
ἀνέχασσαν Ν. 10. 68. ἐν σχερῷ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν 
μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι, δέν- 
δρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει --- ἄνθος εὐῶδες φέρειν 
Ν. 11. 40. ἁ Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής πω 
τότ᾽ ἦν οὐδ᾽ ἐργάτις 1. 23. 6. οὐ γὰρ 
πάγος οὐδὲ προσάντης ἁ κέλευθος γίνεται 
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Ι. 2. 38. πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος 

ἧρωος --- οὐδ᾽ ἅτις Αἴαντος Τελαμωνιάδα 

καὶ πατρός 1. 6. 26. τῶν μὲν ὑπὸ στάθμᾳ 

νέμονται οὐ θέμιν οὐδὲ δίκαν ξείνων 

ὑπερβαίνοντες 1. 9. δ. οὐ πενθέων δ᾽’ 
ἔλαχον, (οὐ) στασίων (Ξιρρ. εἰ δἀά, 6 
Ῥιαΐατοδο οἱ Σ ρᾶρ. Βιίαβϑϑὴ Πα. 4. ὅ8. 

κεῖνον οὐ σὴς οὐδὲ κὶς δάπτει τ. 222. 2. τὸ 

πεπρωμένον οὐ πῦρ οὐ σιδάρεον σχήσει 
τεῖχος ἔτ. 232. στῆναι μὲν οὐ θέμις οὐδὲ 

παύσασθαι φορᾶς γέτ. 868. 
3. ἃ. ο. Ῥατι. κόρος οὐ δίκᾳ συναντό- 
μενος Ο. 2. 96. ἔργῳ τ᾽ οὐ κατὰ εἶδος 
ἐλέγχων ἐξένεπε Ο. 8. 19. ἀνορέας δ᾽ οὐκ 

ἀμπλακὼν Ο. 8. 67. βασιλεὺς -- οὐ 
φθονέων ἀγαθοῖς Ῥ. 8. 1]. οὐκ ἐρίζων 
Ῥ. 4. 2806. οὐκ ἀτιμάσαντα ΡῬ. 9. 80. οὐ 

λαϑὼν χρυσόθρονον Ἥραν Ν. 1. 87. καίπερ 
ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ νύκτας 

ἄμμε πότμος ἄντιν᾽ ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ 
στάθμαν Ν. 6. 0. ἐπεί τοι οὐκ ἐλινύσοντας 

αὐτοὺς ἐργασάμαν Ι. 2. 46. οὐκ ἐθελοῖ 

Πα. 78. 48. οὐκ ἰδυῖα ἐς. 182. καὶ τοὶ γὰρ 

αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ᾽ ἀνέβαν φλογὸς 
οὔ Ο. 7. 48. Β. ς. δἀ). ὁ μέγας δὲ 
κίνδυνος ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει 
Ο. 1. 81. χόλον οὐ φατὸν Ο. 0. 37. οὐχ 
ἕτερον λιθίνα ψᾶφος ἔχει λόγον Ο. 7. 86. 
οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστον Ο. 9. 104. 
μία δ’ οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα 

Ο. 9. 1006. χάρμα δ᾽ οὐκ ἀλλότριον 

νικαφορία πατέρος Ρ. 1. ὅϑ. χόλος δ᾽ οὐκ 
ἁλίθιος γίνεται παίδων Διός Ρ.3.11. οὐκ 
ἀποδάμον ᾿Απόλλωνος τυχόντος Ῥ. 4. δ. 
“οὐ ξείναν --- γαῖαν ἄλλων" Ρ. 4. 118. “σέ, 
τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θιγεῖν'' Ῥ. 9. 42. 

λαχόντες οὐκ ὀλίγαν δόσιν Ρ. 10. 20. 
ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον Ρ. 

11. 29. τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν 
Ῥ. 12. 80. θαμὰ δ’ ἀλλοδαπῶν οὐκ 
ἀπείρατοι δόμοι ἐντί Ν. 1. 28. οὐκ ἀέκοντες 
ἄνθεσι μείγννον Ν. 4. 21. πέφανται οὐκ 
ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας Ν. 0. 14. 
ἀναπνέομεν δ᾽ οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα 
Ν. 1. δ. οὐ ψεῦδις ὁ μάρτυς ἔργμασιν 

ἐπιστατεῖ Ν΄. 7. 49. οὐ τραχύς εἶμι Ν. 7. 70. 
οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν Ν. 10. 46. ἀνία τ᾽ 



ον 

ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ᾽ 1. 1. 16. 
οὐκ ἄγνωτ᾽ ἀείδω Ι. 2. 13. οὐκ ἀγνῶτες 
Ι. 2, 80. ἄγει τ’ ἀρετὰν οὐκ αἴσχιον 
φυᾶς 1. 7. 32. ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν 

Ι. 7. 81. ἦβαν γὰρ οὐκ ἄπειρον 1. 8. 70. 
οὐκ αἰσχρὸν πάθοις[ Πα. 18. Ὁ. 6. 7τὸν 
οὐ ῥητ[ὀ)]νί Πα. 17. 4. 4. ἐχθρὰν ἔριν οὐ 

παλίγγλωσσον, ἀλλὰ Παρθ. 2. 68. “(οὐ 
πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος" (οὐ δα. Οογαο9: 
παῦρος ῥὑτο πολλὸς οσοπὶ. Θ΄. τ.) ἔς. 168. 6. 

στρατὸς οὐκ ἀέκίων (ϑρ». [ΟΡ 61) ἵτ. 

109. 68. οὐκ ἄναλκις, ὡς τόσον ἀγῶνα 
δῦναι έν, 8342. 
4. ο. δυῦ8. πολλῶν ἐπέβαν καιρὸν οὐ 

ψεύδει βαλών Ν, 1. 18. θεράπων δέ οἱ, οὐ 
δράστας ὁπαδεῖ Ρ. 4. 287. ἐν ἔργμασιν δὲ 
νικᾷ τύχα, οὐ σθένος {τ. 88. 
5. ο. δάν. ἃ. ὄπιθεν οὐ πολλὸν Ο. 10. 

86. οὐχ ὁμῶς 1. 3. 6. Ὁ. οὔ ποτε. 

ὁ χάλκεος οὐρανὸς οὔ ποτ᾽ ἀμβατὸς 
αὐτῷ Ῥ. 10. 37. οὔ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ κατέβα 
ποδί Ν. 8. 41. τὸ δ᾽ ἐμὸν οὔ ποτε φάσει 
κέαρ Ν. 7. 102. ς. οὐκ ἔτι (οἵ. οὐκέτι) 

ἀρχοὶ δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἔσαν Ταλαοῦ παῖδες, 

βιασθέντες λύᾳ Ν. 9. 14. 
6. ο. Ῥζήερ., ἐπ πιοὶοβίϑ. οὐκ ἄτερ 

παίδων σέθεν, ἀλλ᾽ Ο. 8. 46. ἄς οὐκ 
ἄτερ Ρ. ὃ. 7. οὐκ ἄτερ τέχνας Ῥ. 2. 82. 

“οὐ κατ᾽ αἴσαν᾽᾽ Ῥ. 4. 107. οὐ θεῶν ἄτερ, 
ἀλλὰ Ῥ. δ. 78. οὐ Χαρίτων ἑκάς Ῥ. 8. 21. 
αἰσιᾶν οὐ κατ’ ὀρνίχων ὁδόν Ν. 9. 19. 

οὐκ ἄτερ Αἰακιδᾶν 1. δ. 20. οὐ πὰρ 
σκοπόν ἔτ. θ8. ξ. 
7. ο. ἰπέ. χρὴ δὲ πρὸς θεὸν οὐκ ἐρίζειν 

Ρ. 3. 88. 
8. α«. οὕπω, ν. πω. Ρ. οὔτοι, οὔ τοι. 

οὔτοι χαμαιπετέων λόγων ἐφάψεαι Ο. 9. 
132. οὔ τοι ἅπασα κερδίων φαίνοισα 
πρόσωπον ἀλάθει᾽ ἀτρεκές Ν. ὅ. 16. 

οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος ἀνδρῶν, 
οὐδ’ ὁπόσαι δαπάναι τέλπίδων ἔκνιξ᾽ 

ὄπιν 1. δ. 68. οὔτοι με ξένον οὐδ’ ἀδαή- 

μονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ Θῆβαι 
ἔγ. 1981. ο. οὔ τις, (εἴ. οὔτις) πεῖ- 

ρας οὗ τι θανάτου Ο. 2. 381, οἵ. Ο. 12. 17. 

πόνων δ᾽ οὔ τις ἀπόκλαρός ἐστιν οὔτ᾽ 

ἔσσεται Ῥ. δ. δά. ἕτερον οὔ τινα οἶκον 
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ἀπεφάνατο πυγμαχία {πλεόνων.) ταμίαν 
στεφάνων Ν. 6. 26. οἕ. τί δ᾽ οὔ τις; Ρ. 8. 

98. ἅ. οὔ τί που. “οὔ τί που 

οὗτος ᾿Απόλλων, οὐδὲ μὰν Ῥ. 4. 87. 

9. ίσαξ. οὐκ ἂν παρί Θρ. 2. 8. 
οὐδέ] 1. ἐο!]ον ον αἰδυπηαῖνα βοπῖ., οἱ. 

ἃ. απμὰ ... ποί ὡς δ᾽ ἄφαντος -- 

ἔπελες, οὐδὲ --- φῶτες ἄγαγον Ο. 1. 46. 
ὡς ἔννεπεν, οὐδ᾽ ἀκράντοις ἐφάψατο 
ἔπεσι Ο. 1. 86. περὶ θνατῶν δ᾽ ἔσσεσθαι 
μάντιν --- ἔξοχον, οὐδέ ποτ᾽ ἐκλείψειν 

γενεάν Ο. 6. δ1. ἤρειδεν δέ μιν --- Φοῖβος, 
οὐδ’ ’Αἰδας ἀκινήταν ἔχε ῥάβδον Ο. 9. 88. 
οὐδέ μιν φόρμιγγες --- δέκονται Ρ. 1. 97. 
φρενῶν ἔλαχε καρπὸν ἀμώμητον, οὐδ᾽ 
ἀπάταισι θυμὸν τέρπεται Ῥ. 23. 74. οὐδ᾽ 

ἀπίθησέ νιν, ἀλλ᾽ Ῥ. 4. 80. οὐδὲ κομᾶν 
πλόκαμοι -- ᾧχοντ᾽ ἀγλαοί, ἀλλ᾽ Ῥ. 4. 
82. οὐδ᾽ ἀλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν 

κρέσσονες Ν. 8, 80. οὐδέ μίν ποτε φόβος 

ἀνδροδάμας ἔπαυσεν ἀκμὰν φρενῶν Ν. 8. 
839. οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσον γε μαλθακὰ 

τεύχει γνῖα Ν. 4. 4. σοφοὶ δὲ μέλλοντα 
τριταῖον ἄνεμον ἔμαθον οὐδ’ ὑπὸ κέρδει 

βλάβεν Ν. 7. 18. οὐδ’ Ὑπερμήστρα 
παρεπλάγχθη Ν. 10. 8. οὐδ’ ἀμόχθῳ 

καρδίᾳ προσφέρων τόλμαν παραιτεῖται 
χάριν Ν, 10. 80. οὐδὲ παναγυρίων 

ξυνᾶν ἀπεῖχον καμπύλον δίφρον 1. 4. 28. 
οὐδ᾽ ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε παλίγ- 
γλωσσος πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει 

κλέος 1. 6. 84. ". δἀνοιϑϑένε, δι 

- ποὶ οὐδ᾽ ἔλαθ’ Αἴπυτον ἐν παντὶ 
χρόνῳ κλέπτοισα θεοῖο γόνον Ο. 6. 86. 

οὐδ᾽ ἔλαθε σκοπόν Ῥ. 8. 27. οὐδέ ποτὰ 
ξενίαν οὖρος ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ᾽ ἱστίον 

ἀμφὶ τράπεζαν 1. 2. 89. 
2. ἰοἸονῖηβ ἃ πεξ. βοηΐ., Ῥῆσθδβε, 207 

α. κέκριται πεῖρας οὔ τι θανάτου, οὐδ᾽ -- 
ὁπότε Ο. 2. 82. οὐ χθόνα ταράσσοντες ἐν 
χερὸς ἀκμᾷ οὐδὲ πόντιον ὕδωρ -- ἀλλὰ Ο. 2. 

θ4. οὐκ ἔμειν᾿ ἐλθεῖν τράπεζαν ννμφίαν 
οὐδὲ παμφώνων ἰαχὰν ὑμεναίων Ῥ. 8. 17. 

“οὔ τί που οὗτος ᾿Απόλλων οὐδὲ μὰν 

χαλκάρματός ἔστι πόσις ᾿Αφροδίτας" 
Ῥ. 4.87. "οὐ πρέπει νῷν χαλκοτόροις ξίφεσιν 

οὐδ᾽ ἀκόντεσσιν --- τιμὰν δάσασθαι" 
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Ῥ, 4. 148. οὐκ ἐρίζων ἀντία τοῖς ἀγαθοῖς 
οὐδὲ μακύνων τέλος οὐδέν ῬΡ. 4. 386. 

οὔ μιν ἄλυξεν, οὐδὲ μὰν βασιλεὺς Γιγάντων 
Ῥ. 8. 17. καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες 
οὐδὲ μετὰ νύκτας ἄμμε πότμος ἄντιν᾽ 
ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάθμαν Ν. 8. 6. 
αἰσιᾶν οὐ κατ’ ὀρνίχων ὁδόν’ οὐδὲ 
Κρονίων ἀστεροπὰν ἐλελίξαις οἴκοθεν μαρ- 

γουμένους στείχειν ἐπώτρυν’ Ν. 9. 19. 

ἀλλ’ οὔ νιν φλάσαν οὐδ᾽ ἀνέχασσαν 
Ν. 10. 69. οὐ φιλοκερδής πω τότ᾽ ἦν 
οὐδ᾽ ἐργάτις" οὐδ᾽ ἐπέρναντο γλυκεῖαι --- 
μαλθακόφωνοι ἀοιδαί 1. 2. 6---Ἴ. οὐ γὰρ 
πάγος οὐδὲ προσάντης ἀἁ κέλευθος γίνεται 
1. ὃ. 38. οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος 
ἀνδρῶν οὐδ’ ὁπόσαι δαπάναι {ἐλπίδων 

ἔκνιξ᾽ ὄπιν! ἴ. δ. δ7. κεῖνον οὐ σὴς οὐδὲ 

κὶς δάπτει (ν. 1. οὐ κὶς) (τ. 222. 2. στῆναι 
μὲν οὐ θέμις οὐδὲ παύσασθαι φορᾶς )έτ. 
808. ἰσγεσυϊασῖνγ Ἴοοταϊπαίεα, ἅτις οὐ 

Πηλέος ἀίει κλέος --- οὐδ᾽ ἄτις Αἴαντος 
Τελαμωνιάδα καὶ πατρός 1. 6. 26ὅ.Ὀ Ρ. 
οὔτε --- οὐδέ. τοῖς οὔτε νόστος ὁμῶς 

ἔπαλπνος ἐν Πυθιάδι κρίθη, οὐδὲ μολόντων 

πὰρ ματέρ᾽ ἀμφὶ γέλως γλυκὺς ὦρσεν 
χάριν Ρ. 8. 86. ς. τε -- οὐ --- οὐδέ. 
Οὐλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχεις, 
οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν ᾿Ισθμοῖ θρασύ- 
γνιον Ῥ. 8. 8)... ἀἁ. οὐδὲ --- οὐδέ. 
ἐξίκετ᾽ οὐδ’ ἀνέμονς ἔ(λ]ᾳ[θ]εν οὐδὲ τὸν 

εὐρυφαρέτραν ἑκαβόλον Πα. 8. 110. 
οὐδὲ πελέκεις οὐδὲ Σειρήν (“[οὐ]-οὐδὲ --- 

οὐδὲ ἰο Ὅς ρτοβιιπιο, ΖυπίΣ, (. Κὶ., 

1988, δ) λέγ. 839. ς. οὔτοι --- οὐδέ. 

οὔτοι με ξένον οὐδ᾽ ἀδαήμονα Μοισᾶν 
ἐπαίδενσαν κλυταὶ Θῆβαι {τ. 1988, [. 
ταρᾷ. )γονοντοὺυν ἀμπελί --- Ἰκχτῶν 

οὐδ᾽ ᾿Αχελωϊοῖ (οὔτ’ ὧν --- οὐδὲ νὶ]ά. 
1.61) Πα. 18. ο. 11. ἀνδροφθόρον, οὐδὲ 
σιγᾷ κατερρύη ἔτ. 177. Ἰαιὼν οὐδέ 
μίιν ἔτ, δ1 1. ας. ὅ. 

3. πο! δυξῆ οὐδ᾽ ἂν χρόνος -- 

δύναιτο θέμεν Ο. 2. 16. οὐδὲ γὰρ θεοὶ 
σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς 
οὔτε δαῖτας (ϑεπποίδονήη: οὔτε οοαἀὰ.) 

Ο. 14. 8. ἀλλ’ οὐδὲ ταῦτα νόον ἰαίνει 

φθονερῶν Ῥ. 2. 89. τὰν οὐδὲ Πορφυρίων 

οννεκεν 

μάθεν Ρ. 8. 12. τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ’ 
ἀοιδαὶ ἔλιπον (Βοεοκῃ: οὔτε οοἀά.) 

Ι. 8. δ6. 

οὐδείς] (οὐδέν ποπι., δος.) πο, ποίδέπρ 
τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται 
οὐδέν Ο. 8. 68. οὐδὲ μακύνων τέλος οὐδέν 
Ῥ, 4. 2806. κατέκλασε γὰρ ἐντέων σθένος 

οὐδὲν Ῥ. Ὁ. 84. ὑτο 8υὺ8., οὐδέν ποτε 

φαίνεται ἔμμεν ἄπιστον Ῥ. 10. 49. διείργει 
δὲ πᾶσα κεκριμένα δύναμις, ὡς τὸ μὲν 

οὐδέν, ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἔδος μένει 
οὐρανός Ν. 6. 8. ὀλοφύζρομαι οὐδέν, ὃ τι 
πάντων μέτα πείσομαι (ϑρρ. Ἠουβπιδη) 

Πα. 9. 21. δ’ οὐδὲν προσαιτέων (τ. 1774. 
πιστὸν δ᾽ ἀπίστοις οὐδέν ἐγ. 238. 

οὐκέτι] "ο ἰοηρὲν ν. οὐ ὃ. ς. “οὐκέτι 
τλάσομαι" Ρ, 8. 40. ἔλπετο δ᾽ οὐκέτι οἵ 

κεῖνόν γε πράξασθαι πόνον Ῥ. 4. 348. 
οὐκέτι πρόσω ἀβάταν ἄλα κιόνων ὕπερ 
Ἣρακλέος περᾶν εὐμαρές Ν. 8. 20. 

οὐκέτ᾽ αὐταί Δ. 4 ". 6. 
Οὐλίας] [αἴμεῖ οἱ ΤΒεαϊοβ οὗ Ατγροβ (ν. ΝΝ1]., 

ΚΙ. Θοῦγ. ΙΝ. 160) Οὐλία παῖς --- Θεαῖος 

(ἀλία, ἁλίου νν. 11.) Ν. 10. 24. 

οὕλϊος] ἀεαάϊν οὐλίῳ --- ἐν "Ἄρει Ο. 9. 
16. νέων οὐλίαις αἰχμαῖσιν ἀνδρῶν Ο. 18. 
28. θρασειᾶν Γοργόνων οὔλιον θρῆνον 
διαπλέξαισ᾽᾽ ᾿Αθάνα ΡῬ. 12. 8. 

οὐλόμενος] ιυγείςλεὰ οὐλομέναν νοῦσον 
Ρ. 4. 298. γῆρας οὐλόμενον Ῥ. 10. 41. 

στάσιν οὐλομέναν Πα. 9. 16. 

Οὔλυμπ-] ν. ᾽Ολυμτ-. 
[οὖν, ν. ὧν.) 
οὔνεκα! (,. ς. οὗ ἕνεκα.) ςαυ88ὶ) οοπ)., 

δεκατίδε ς. ἰπὰ. ἀείδων ἔμολον, οὕνεκ᾽ 

᾿Ολυμπιόνικος ἁ Μινύεια σεῦ ἕκατι Ο. 14. 

19, ὕμνον κελάδησε καλλίνικον --- οὔνεκ᾽ 

"Αμφιτρύωνος ἀγλαὸν παρὰ τύμβον Καδ- 
μεῖοί νιν οὐκ ἀέκοντες ἄνθεσι μείγννον Ν. 

4. 20. χρὴ δ’ --- Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον 
προνέμειν πατρὸς οὕνεκα δίδυμαι γένοντο 

θύγατρες ᾿Ασωπίδων ὁπλόταται Ι. 8. 17. 
οὔνεκεν] (ἱ. ε. οὗ ἕνεκεν.) ἃ. ἱπισοάυοίηρ 

ἐπάϊτγ. 5ἰδιοπιοπί, ς. ἰπά. Χρομίῳ κεν 

ὑπασπίζων --- ἔκρινας, ἂν κίνδυνον ὀξείας 

ἀντᾶς, οὕνεκεν ἐν πολέμῳ κεῖνα θεὸς 

ἕντυεν {σαυδβαὶ) Ν. 9, 86. [εἶπε δ’ εὔβου- 



οὕπω 

λος ἐν μέσοισι Θέμις οὔνεκεν πεπρωμένον 

ἦν (Βοπαϊάβουη: εἵνεκεν ςοἀ.) 1. 8. 82. 

ΡΒ. οαυ84] ςοπ)., ο. ἰπά., ὀέοασ ἢ 

Δωρίδ᾽ ἀποικίαν οὔνεκεν ὀρθῷ ἔστασας 

ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων; (Ξς. θυμὸν τεὸν 

εὔφρανας: οὕνεκ᾽ οοἀὰ., οοττ. ΤΆΣΟΓΒΟΒ) 

1. 17. 12. ς. (-- τοὔνεκα Ο. 1. 6.) 

τυὐλεγεΐίογε οὔνεκεν, εἰ φίλος ἀστῶν, εἴ τις 

ἀντάεις, τό γ᾽ ἐν ξυνῷ πεποναμένον 
εὖ μὴ --- κρυπτέτω Ῥ. 9. 93. οὔνεκεν οὔ 

σε παιϊιηόνων ἄδορπον εὐνάξομεν Πα. θ. 

1937. 
οὕπω] ποῖ... γεί φαντὶ δ᾽ ἀνθρώπων 

παλαιαὶ ῥήσεις οὕπω “--- ἐν πελάγει Ρόδον 

ἔμμεν Ο. 2. δ. ἀντεβόλησεν τῶν ἀνὴρ 

θνατὸς οὕπω τις πρότερον Ο. 18. 81. 
ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν’ 

ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν 
δώσει, τὸ δ᾽ οὕπω Ρ. 12. 82. οὔπω 

γένυσι φαίνων τερείνας ματέρ᾽ οἰνάνθας 
ὀπώραν Ν. δ. 6. καί μιν οὔπτω τεθναότ᾽ 
Ν. 10. 14. 

Οὑρᾶνίδας] οὐ οὐ Οιγαπος Οὐρανίδα --- 
Κρόνου Ρ. 8. 4. ρ»ὶ]., οὐ ἐῃῆς ροάβ, πατέρ᾽ 
Οὐρανιδᾶν --- Ζῆνα Ῥ. 4. 194. οἷαν 

Βρομίου [τελε]τὰν καὶ παρὰ σκᾶ[πτ]ον 

Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις ἵσταντι Δ. 
2. ἢ. [Οὐρανίδα --- Κρόνου (Μοπιπιβεη ὁ 

Σ: Οὐρανιᾶν οοἀά.) Ρ. 2. 38.] 

οὐράνιος] εεἰεοίίαἰ οὐρανίων ὑδάτων Ο. 
11. 2. κίων δ᾽ οὐρανία συνέχει, νιφόεσσ᾽ 
Αἴτνα Ρ. 1. 19. ἀστέρος οὐρανίον Ρ. 8. 78. 

οὐρανι!ί Πα. 21. 2. οἱ εοάβ, εὔβουλον 
Θέμιν οὐρανίαν τ. 80. 1. ματέρ’ ἐρώτων 

οὐρανίαν --- ᾿Αφροδίταν ἔτ. 132, 4. ρ]. 

ΡΙῸ 80υ08., οἱ ρμοάάεββεβ, ὑπεροχωτάτᾳ 

πρέπεν Οὐρανιᾶν θυγατέρι Κρόνου (Οὐ- 
ρανίδα ε Σ Μοχηπηβςη) Ἐ. 3. 838. 

οὐρἄνομἄκης] ἰοωενίηρ ἰο ἄξαυθπ. οὐ)ρα- 
νομάκεα[ (ΞυρρΡ. ΓΟΌο]) Πα. 17. ἃ. θ. 

οὐρᾶνός] (-ός, -οὔ, -ῷ, -ὀν.) λεαυέεη ἐν 
οὐρανῷ Ο. 14. 10. "Ατλας οὐρανῷ 
προσπαλαίει Ρ. 4. 289. ὁ χάλκεος οὐρανὸς 
οὔ ποτ’ ἀμβατὸς αὐτῷ Ῥ. 10. 27. ἄρχε δ᾽ 
οὐρανοῦ πολυνεφέλα κρέοντι, θύγατερ, 
δόκιμον ὕμνον (Ὀἱάγπιυβ: οὐρανῷ ν. 1. 
Αὐϑίδγομιβ; οὐρανῶ ν. ]. -- βοη. δεοϊ.,, 

399 οὔτε 

Σ; οὐρανώα ν. 1) Ν. 8. 10. οὐρανοῦ 
βασιλῆες πόντου τ’ Ν. 4. 67. κατένευσέν 

τέ οἱ ὀρσινεφὴς ἐξ οὐρανοῦ Ζεύς Ν. δ. 84. 
ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἔδος μένει 

οὐρανός Ν. 6. 4. ἣ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι 

οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷ Ν. 10. δ8. οὐρανοῦ ἐν 

χρυσέοις δόμοισιν Ν. 10. 88. ὁ δ᾽ ἀνατεί- 
ναῖς οὐρανῷ χεῖρας ἀμάχους 1. 6. 41. 

ἐθέλοντ᾽ ἐς οὐρανοῦ σταϑμοὺς ἐλθεῖν μεθ᾽ 

ὁμάγυριν Βελλεροφόνταν Ζηνός 1. 7. 4. 
εν οὐρανῷ[ Πα. 22. Ὁ. 8. πιτνάντες θοὰν 
κλίμακ᾽ οὐρανὸν ἐς αἰτπύν (τ. 102. τᾶς τε 

γᾶς ὑπένερθε --- οὐρανοῦ θ᾽ ὕπερ (5.. ἡ δὲ 
διάνοια πέτεται, ΡΙαῖο, Τῆραςι,, 178Ε) 

τ. 292. ῥργοὸ ρογβ., Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ νιν 

καὶ Γαῖα μάτηρ Ο. 7. 838. Οὐρανοῦ τ’ 
εὐπέπλῳ θυγατρὶ Μναμοσύνᾳ Πα. 78. 16. 

οὖρος] (τό) ν. ὄρος. 
οὖρος] (ὁ) ρμανάϊαπ 

Αἰακιδᾶν 1. 8. δῦ. 
οὖρος] (ὁ: -ος, -ον, -ον.) ὄνγεεσε ναυσι- 

φορήτοις δ᾽ ἀνδράσι πρώτα χάρις -“-- 

πομπαῖον ἐλθεῖν οὖρον Ρ. 1. 84. μεταβολαὶ 
λήξαντος οὔρου ἱστίων Ῥ. 4. 292. ςΒρ. 
τηοῖ., Ξενοφῶντος εὔθυνε δαίμονος οὖρον 

Ο, 18. 28. ὄφρα --- Λατοίδαισιν ὀφειλό- 
μενον Πυθῶνί τ’ αὔξῃς οὖρον ὕμνων 
Ῥ. 4. 8. εὔθυν’ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, 
οὖρον ἐπέων εὐκλέα Ν. 0. 28. οὐδέ ποτε 

ξενίαν οὖρος ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ᾽ ἱστίον 

ἀμφὶ τράπεζαν 1. 2. 40. ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖος 

οὖρος πάντας ἀνθρώπους ἐπαίσσων ἐλαύ- 

νεῖ 1. 4. ὃ. 

οὔτε] 1. οὔτε --- οὔτε, "εἰμεν... πον, α. ἀκίν- 

δυνοι δ᾽ ἀρεταὶ οὔτε παρ᾽ ἀνδράσιν 

οὔτ᾽ ἐν ναυσὶ κοίλαις τίμιαι Ο. 6. 10. 

οὔτε δύσηρις ἐὼν οὔτ᾽ ὧν φιλόνικος 
ἄγαν Ο. 0. 19. τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι 
οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο Ὁ. 6. 63. οὔτ’ αἴθων 

ἀλώπηξ οὔτ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες Ο. 11. 20. 
[οὔτε γὰρ θεοὶ --- κοιρανέοντι χοροὺς 
οὔτε δαῖτας (οὐδὲ γὰρ οοηϊ. ϑομποίάονῃ) 

Ο. 14. 8.1 γόνον --- οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσι 

γερασφόρον οὔτ᾽ ἐν θεῶν νόμοις Ῥ. 2. 48. 

οὔτε ἔργον οὔτ᾽ ἔπος ἐντράπελον κεί- 

νοιῖσιν εἰπὼν Ῥ. 4. 108. τὸν οὔτε χειμέριος 

ὄμβρος --- οὔτ’ ἄνεμος ἐς μυχοὺς ἁλὸς 

᾿Αχιλεύς, οὖρος 



οὔτις 

ἄξοισι Ρ. 6. 10. ἁ μὲν οὔθ’ Ἰστῶν παλιμβά- 
μους ἐφίλησεν ὁδούς, οὔτε δείπνων --- 
τέρψιας Ρ. 9. 18. “οὔτε παγκάρπων 
φυτῶν νάποινον οὔτ’ ἀγνῶτα θηρῶν" 

Ρ. 9. 68. ἀλλ᾽ οὔτε ματέρ᾽ ἔπειτα κεδνὰν 
ἔιδεν οὔτε πατρωίαις ἐν ἀρούραις ἵππους 

Μυρμιδόνων Πα. 8. 108. οὔτε τι μεμπτὸν 

οὔτ᾽ ὧν μεταλλακτόν ἔτ. 220. 1. ργεςεάςεὰ 

ὈΥ 8 ῬΡῬυγεὶν οπρῃμδῖς ποσ., αἰὼν δ᾽’ 
ἀσφαλὴς οὐκ ἔγεντ᾽ οὔτ᾽ Αἰακίδᾳ παρὰ 

Πηλεῖ οὔτε παρ᾽ ἀντιθέῳ Κάδμῳ Ρ. 8. 87. 
καὶ γὰρ οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε 

κώμων, ὦ Θρασύβουλ’, ἐρατῶν, οὔτε 

μελικόμπων ἀοιδᾶν 1. 2. 81---2. β. 
ὙΏοσο ἴδε ἔγχε οὔτε 18 ϑιιρρσεβϑϑοῦ. νόῳ 

δὲ πλοῦτον ἄγει, ἄδικον οὔθ᾽ ὑπέροπλον 
ἦβαν δρέπων Ῥ. 6. 48. ναυσὶ δ᾽ οὔτε 
πεζὸς ἰὼν κεν εὕροις --- ὁδόν Ρ. 10. 39. 

νόσοι δ’ οὔτε γῆρας οὐλόμενον κέκραται 

ἱερᾷ γενεᾷ Ῥ. 10. 41. ἀνδρὸς δ᾽ οὔτε 
γνναικός Παρθ. 2. 86. ἀσκὸς δ᾽ οὔτε τις 

ἀμφορεὺς ἐλίνυεν δόμοις (τ. 1040. 4." 
οἴ. Ο. 14. 9, Ρ. 8. 80. ΡΒ. οὐ --- οὔτε. 

πόνων δ᾽ οὔ τις ἀπόκλαρός ἐστιν οὔτ᾽ 

ἔσεται Ῥ. ὅ. δά. κλέτττει τέ μιν οὐ θεὸς οὐ 

βροτὸς ἔργοις οὔτε βουλαῖς Ῥ. 8. 80. 
ς. οὔτε -- οὐδέ. τοῖς οὔτε νόστος 

ὁμῶς ἔπαλπνος ἐν Πυθιάδι κρίθη, οὐδὲ 

μολόντων πὰρ ματέρ᾽ ἀμφὶ γέλως γλυκὺς 
ὦρσεν χάριν Ῥ. 8. 838. οἵ. τε --ὀ οὐ -- 
οὐδέ Ρ. 8. 86ὅθ.ὉΌ ἁ. οὐδέ --- οὔτε. οὐδ’ 

ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε παλίγγλωσσος 

πόλις ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος 1. 6. 24, 

οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἅτερ 
κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας (Θομῃπεὶάε- 

νη: οὔτε ςοἀὰ.) Ο. 14. 9. ς. οὔτε --- 

τε οὐ -- ἀλλά. ἐν σχερῷ δ’ οὔτ᾽ ὧν 
μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι, δένδρεά 
τ᾽ οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις 

ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον, ἀλλ᾽ 
ἐναμείβοντι Ν. 11. 89---42. {ἀυ., 

ἔγαρ. [τὸν μὲν οὔτε θανόντ᾽ ἀοιδαὶ 

Ἰξλιπον (οὐδὲ οοπὶ. Βοςοκἢ) 1. 8. δ6.] 

οὔτε θαλασσί ἔτ. 8384. οὔθ᾽ {πίπ ἔτ. 

216. Ὁ. 12. 
οὔτις) (ν. οὐ 8. ς.) ποοηέ ἀπέοντος δ᾽ 

οὔτις ἔνδειξεν λάχος ᾿Αελίον Ο. 7. δ8. 

400 οὗτος 

εὑρίσκοντο --- τιμάν, οἷαν οὔτις "Ἑλλάνων 
δρέπει Ῥ. 1. 49. οὔτις ἑκὼν κακὸν εὕρετο 
(ς. 826. 

οὔτοι] ν. οὐ 8. Ὁ. 

οὗτος] (οὗτος, τούτῳ, τοῦτον, τούτων, 

τούτοις; ταύτας, ταὐύτᾳ, ταύταν, ταύταις; 

τοῦτί(ο) ποπι., ἃςο., ταῦτα, τούτων, 
ταῦτ(α).) 

1. α, ἐπὶσ, Ἰλαὶ 1 λαυε γμ5ί πισηομεα, 

ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδό- 

μοχθον Ο. 1. δ9. ἀλλ’ ἐμοὶ μὲν οὗτος 

ἄεθλος ὑποκείσεται Ο. 1. 84. ἔχων τοῦτο 
κᾶδος Ο. 1. 107. ἴστω γὰρ ἐν τοὐτῳ 
πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ᾽ ἔχων Σωστράτον 

υἱός ἱ. ε. ἴπμ6 οδασαοίεσ 1 δνα 7:8 
ουϊηοὰ διβ πέτα Ο. 6. 8. κεῖναι γὰρ ἐξ 
ἀλλᾶν ὁδὸν ἁἀγεμονεῦσαι ταύταν ἐπί- 

στανται Ο. 6. 26. ᾧχετ᾽ ἰὼν ταύτας περ᾽ 
ἀτλάτου πάθας Ο. 6.88. τὸ καὶ κατεφάμιξεν 

καλεῖσθαί μιν χρόνῳ σύμπαντι μάτηρ τοῦτ᾽ 
ὄνυμ᾽ ἀθάνατον Ο. 6. δ7. ἀπό μοι λόγον 
τοῦτον, στόμα, ῥῖψον ἱ. 6. ψπδΔὲ 1 αν 
ἦυϑὲ 86ἰὰ Ο. 9. 86. ταύτᾳ δ᾽ ἐν πρῶωτο- 

γόνῳ τελετᾷ Ο. 10. δ1. ἀφθόνητος δ᾽ 

αἶνος ᾿Ολυμπιονίκαις οὗτος ἄγκειται Ο. 

11. 8. ὃς τοῦτ᾽ ἐφέπεις ὄρος Ρ. 1. 80. ὁ δὲ 
λόγος ταύταις ἐπὶ συντυχίαις δόξαν φέρει 
Ῥ. 1. 80. ἔσχε τοι ταύταν μεγάλαν ἀνάταν 

καλλιπέπλου λῆμα Κορωνίδος Ρ. 8. 24. ἐν 
τούτῳ λόγῳ Ῥ. 4. δὅ9. παισὶ τούτοις 
ὄγδοον θάλλει μέρος ᾿Αρκεσίλας (τούτοι (ο) 

ςοηὶ. Οβεῖϑε: τεοῖς ἍΝ1].: Ιδεςδ, γον 

ολἐάγνε ἴὰς δά). 888 Ὧὸ βροοϊο Ὁσίοσ 

τοΐεγθποο) Ῥ. 4. θό. “τούτων μὲν κεφάλαια 

λόγων ἴστε᾽᾽ Ῥ. 4. 110. ᾿᾿τοῦτον ἄεθλον 

ἑκὼν τέλεσον᾽" Ρ. 4. 106. σύνθεσιν ταύταν 
ἐπαινήσαντες Ρ. 4. 168. μάλιστα μὲν 

Κρονίδαν --- σέβεσθαι" ταύτας δὲ μή ποτε 
τιμᾶς ἀμείρειν γονέων βίον Ῥ. 6. 86. 

ἔγεντο καὶ πρότερον ᾿Αντίλοχος βιατὰς 
νόημα τοῦτο φέρων Ῥ. 6. 29. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ 
τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο 
Ῥ. 12. 18. ταύταν μεθέπων Διόθεν αἷσαν 
Ν. 6. 18. κράτησεν ἀπὸ ταύτας αἷμα 
πάτρας --- Καλλίας (ἰ. 6. 16 Βαβοί δαὶ, 
ν. 81) Ν. 6. 86. Μολοσσίᾳ δ᾽ ἐμβασίλενεν 
ὀλίγον χρόνον’ ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει 



οὗτος 

τοῦτό οἱ γέρας Ν. 7. 40. οὐκ ἔχω εἰπεῖν 
τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον ὥρεξε 

((. 6. εὐδαιμονίαν ἅπασαν) Ν. 7. δ7. 

ποτίφορος δ᾽ ἀγαθοῖσι μισθὸς οὗτος 
Ν, 1. 68. δέδορκεν παιδὶ τοῦθ᾽ ᾿Αγησι- 

δάμου φέγγος ἐν ἁλικίᾳ πρώτᾳ (ἰ. «. 
κλέος) Ν. 9. 42. Ζεῦ πάτερ, εὔχομαι 
ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν Χαρίτεσσιν 
Ν. 9. δ4. καὶ γυναιξὶν καλλικόμοισιν 

ἀριστεύει πάλαι (9ς. Αργος). Ζεὺς ἐπ᾿ 

᾿Αλκμήναν Δανάαν τε μολὼν τοῦτον 

κατέφανε λόγον (Ετ. ϑεομπιίά ε Σ: τὸν 
οοἀά.). Ν. 10. 11. (Διόσκουροι) πότμον 

ἀμπιπλάντες ὁμοῖον. ἐπεὶ τοῦτον -“-- 

εἷλετ᾽ αἰῶνα --- Πολυδεύκης Ν. 10. 68. 

πάντ᾽ ἔχεις εἴ σε τούτων μοῖρ᾽ ἐφίκοιτο 

καλῶν (ἱ. 6. εὐτυχία καὶ εὐλογία ν. 18) 
Ι. δ. 1δ. Λάμπων δὲ μελέταν ἔργοις 

ὀπάζων ᾿Ἡσιόδου μάλα τιμᾷ τοῦτ᾽ ἔπος 

1. 0. 67. ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν 

αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται (ἰ. 6. 
8ἃ Τοίοσγομος ἴο ἔμε Ὀδέῖθ ἱπιροὰ ἴῃ 

χάλκασπις "Αρῆς ν. 26) 1. 7. 27. εἰ δέ τις 
ἀνθρώποισι θεόσδοτος [ἀτληκηκοτας τ 

προστύχῃ, ταύταν σκότει κρύπτειν ἔοικεν 

(ἀτλάτα κακότας οοπὶ. Βοροκ) ἔτ. 42. θ. 

τοῦτον ἔσχετε τεϑμόν (,. ε. πιθεῖν σοφούς 
ν. 62) Πα. 6. δ7. ἐμοὶ δὲ τοῦτοίν δ]ιέδωκ.ν 

ἀθάνατον πόνον Πα. 78. 21. Ρτο 8βυῦ3., 

τούτων ἔδοξεν γυμνὸς αὐτῷ κἄᾶπος --- 

ὑπακούεμεν Ο. 8. 34. τοῦτό γε οἱ σαφέως 

μαρτυρήσω Ο. 8. 20. ὁ δ᾽ ἐπαντέλλων 

χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι Ο. 8. 29. 

Δὶ τοῦτ᾽ ’᾿Ενναλίῳ τ᾽ ἐκδώσομεν πράσσειν 
Ο. 18. 106. ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν 
Ῥ.1. 40. κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο κερδαλέον 
τελέθει; Ῥ. 2. 78. ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα νόον 
ἰαίνει φθονερῶν Ῥ, ὃ. 89. “κοῦ με πονεῖ 
τεὸν οἶκον ταῦτα πορσύνοντ᾽ ἄγαν" 
Ῥ᾿ 4. 161. “ταῦτά μοι θαυμαστὸς ὄνειρος 

ἰὼν φωνεῖ" Ῥ. 4. 108. τὶν δὲ τούτων 

ἐξυφαίνονται χάριτες (η.)} Ῥ. 4. 278. ἔχει 
συγγενὴς ὀφθαλμὸς αἰδοιότατον γέρας 

τεᾷ τοῦτο μειγνύμενον φρενί Ῥ. ὅδ. 19. 
"καὶ γάρ σε --- ἔτραπε μείλιχος ὀργὰ 
παρφάμεν τοῦτον λόγον᾽ Ῥ. 9. 48. 
““ταύτᾳ πόσις ἵκεο βᾶσσαν τάνδε᾽᾽ Ῥ. 9. 561. 

ϑιαοίεγ, ΡΙμδσ- χοῦ 
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ὁ μέν πον τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ ἔπραξεν 
(ἰ. 6. τὰς νἱςογν, ν. 9) Ρ. 10. 11. εὔθυν᾽ ἐπὶ 

τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, οὖρον ἐπέων εὐκλέα 
Ν. 6. 28. καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι ὁδὸν 

ἀμαξιτὸν εὗρον (Ραυν: ταύταν οοἀά.) 

Ν, θ. δ8. “ἔστι σοι τούτων λάχος" Ν. 10. 
88. ταῦτα, Νικάσιππ᾽, ἀπόνειμον 1. 2. 
41. ταῦτ’ ἄρα οἱ φαμένῳ 1. 6. 49. ταῦτα 
καὶ μακάρων ἐμέμναντ᾽ ἀγοραί 1. 8. 20. 

ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν 

Πα. 6. 61. πρέπει δ᾽ ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαι --- 

καλλίσταις ἀοιδαῖς. τοῦτο γὰρ ἀθανάτοις 

τιμαῖς ποτιψαύει μόνον ἐγ. 121. 8. τί 

ἕρδων φίλος σοί τε --- εἴην, τοῦτ᾽ αἴτημί 
σε ἔτ. 188. 3. Ῥ. «οὶ ας ἰδὲς (ἐλαι 

δαυε τνηιεηοηεα) ἦν Τάνταλος οὗτος 

Ο. 1. δδ. καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς ἐρέω ταύταν 
χάριν Ο. 8. δ7. εὔχομαί νιν ᾿Ολυμπίᾳ 
τοῦτο δόμεν γέρας ἔπι Βάττον γένει 
Ρ. δ. 124. πεῖραν μὲν ἀγάνορα Φοινι- 

κοστόλων ἐγχέων ταύταν θανάτον πέρι 
καὶ ζωᾶς ἀναβάλλομαι ὡς πόρσιστα 

Ν. 9. 29. οἵ. “οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτι᾽' ἱ. 6. 
Β. ἢ, 88 γοῦ δανε βεϑὴ Ο. 4. 24. 

2. φΡγοβρεοῖνο, (οἴ. ὅδε 2.) στέφανοι 

πράσσοντί μὲ τοῦτο θεόδματον χρέος, 
φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοὰν 
αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν ---- συμμεῖξαι Ο. 8. 7. 

εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ 
γίνεται σοφοῖς, ὃς ἂν --- ἕλῃ Ρ. 10. 22. 

ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν᾽ 
ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν 

δώσει, τὸ δ᾽ οὔπω ΡῬ. 12. 81. λεγόμενον 
δὲ τοῦτο προτέρων ἔπος ἔχω Ν. 8. 82. 
ῬΙῸ 5υῦ8., τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν" 

ὅτι νῦν Ο. 7. 26. ᾿Ιξίονα φαντὶ ταῦτα 
βροτοῖς λέγειν Ῥ. 2. 21. φαντὶ δ᾽ ἔμμεν 
τοῦτ’ ἀνιαρότατον καλὰ γινώσκοντ᾽ 
ἀνάγκᾳ ἐκτὸς ἔχειν πόδα Ῥ. 4. 288. “καὶ 

ἕν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς 
αἰδέοντ᾽ ἀμφανδὸν ἀδείαις τυχεῖν τὸ 

πρῶτον εὐνᾶς Ρ. 9. 40. τοῦτο γὰρ ἀθά- 

νατον φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴπῃ τι 

Ι. 4. 40. τοῦτό γέ οἱ ἐρέω {τ. 42. 2. εἰ 
χρεὼν τοῦθ᾽ --- κοινὸν εὔξασθαι ἔπος Ρ. 8. 2. 
3. τ ὅδε, 1)ὲς (λένε, δεΐονε γομ) ἐς 

ταύταν ἑορτὰν Ο. 8. 84. παντᾷ ἀγγελίαν 
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οὕτω, οὕτως 

πέμψω ταύταν ἱ. 6. ἐμῖ8 Ἀγπιπ Ο, 9, 26. 
τοῦτο δὲ προσφέρων ἄεθλον (τὸν ὕμνον 
Σ.) Ο. 9. 108. ἄγγελος ἔβαν, πέμπτον 
ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων εὖχος ἀγώνων 
ἄπο Ν. 6. 68. ὦ Θρασύβουλ᾽, ἐρατᾶν 

ὄχημ᾽ ἀοιδᾶν τοῦτό τοι πέμπω μετα- 

δόρπιον ἔτ. 124. 2, “τοῦτ᾽ ἔργον βασιλεύς, 

-- ἐμοὶ τελέσαις᾽᾽ Ῥ. 4. 229. “οὗτος ἐγὼ 

ταχνυτᾶτι᾽᾽ (ἱ. 6. τοιοῦτος) Ο. 4. 24. “οὔ 

τί πον οὗτος ᾿Απόλλων᾽᾽ Ρ. 4. 87. 

4. τοίοτεὶπῷ ἴο {ἴπιε. εἴη σέ τε τοῦτον 
ὑψοῦ χρόνον πατεῖν, ἐμέ τε τοσσάδε 

νικαφόροις ὁμιλεῖν (τοῦτον, ὃν ζῶμεν Σ.) 

Ο. 1. 116. 

5. ἴταμξ. σα τοντοί Πα. 18. ἃ. 2. ν 

τοῦτο βαλλεμί Πα. 17. 4. 7. τοῦτ᾽ ἐναυΓ 
Πα. 21. δ. ἀλκὰν ᾿Αχελωίον κρανίον τοῦτο 

ζάθείον Πα. 21. 10. τουτινποί Πα. 21. 

22, ν ὀρθαί τε βί[ίουλ)αὶ τοῦτον! Θρ. 
4.16. 

οὕτω, οὕτως) 4. α. ἱπ ἰδὲς τᾶν, εὐξη 50 

οὕτω δὲ Μοῖρ’ “--- ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει 

Ο. 2. 86. οὕτω δ᾽ “Ἱέρωνι θεὸς ὀρθωτὴρ 
πέλοι Ρ. 1. ὅ6. οὕτω κ᾽ ἀνδρὶ παρμονίμαν 
θάλλοισαν εὐδαιμονίαν Ῥ. ἡ. 20. ἐν δ᾽ 

ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται᾽ οὕτω 

δὲ καὶ πίτνει χαμαί Ρ. 8. 98. οὕτω δ᾽ 
ἐδίδιν Λίβυς ἁρμόζων κόρᾳ νυμφίον 
ἄνδρα Ρ. 9. 117. καὶ θνατὸν οὕτως ἔθνος 

ἄγει! μοῖρα (Ηπενπε: οὕτω σθένος οοἀά.) 

Ν. 11]. 42. β. ἐπ δε [οἰϊοισίηρ τᾶν 

εἶπε δ᾽ οὕτως Ῥ. 4. 11. Ὑ- ἐὐυεη! ας ποιῦ 
εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ 

κτεάνων δόσιν εὐθύνοι Ῥ. 1. 46. δ. 
ὐὐπδ; Ππὶς ἐπ υἱσ Μοῖσα δ᾽ οὕτω ποι 

παρέστα μοι Ο. 83. 4. Ὁ. ς. 8ἀ)., 40 

οὐδ’ ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε παλίγ- 
γλωσσος πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει 

κλέος 1. 6. 24. 
ὀφείλω] α. οὧυε ο. ᾶος. ἃ ἀαῖ. γλυκὺ γὰρ 

αὐτῷ μέλος ὀφείλων ἐπιλέλαθ᾽ Ο. 10. 8. 
ὄφρα --- Λατοίδαισιν ὀφειλόμενον Πυθῶνί 

τ’ αὔξης οὖρον ὕμνων Ῥ. 4. 83. ". 
ἸΠΙΡΟΓΒ., {0 ημε δε (λα1} ς. δος. ἃ πὲ. 

ὀφείλει δ᾽ ἔτι --- θαμὰ μὲν ᾿Ισθμιάδων 

δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον ἐν Πυϑίοισί τε 

νικᾶν Τιμονόου παῖδ᾽ Ν. 2. 6. 
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δῳϊώδης] 5""αλε εἱαὰ 

ὄφρα 

ὀςέλλω] εἰγεηρίδέη ἱ. 6. ν"δᾶξ ἰο ῥγοςῥεν 
ὔμμι Λατοίδας ἕπορεν Λιβύας πεδίον σὺν 
θεῶν τιμαῖς ὀφέλλειν Ρ. 4. 260. 

ὀφθαλμός] (Ἔς, -όν, -οἱ.) εγε ςξ. ὄμμα. 8. 

κι. τὸν μὲν ἐσελθόντ᾽ ἔγνον ὀφθαλμοὶ 

πατρός Ῥ. 4. 120. ἀνὰ δ᾽ ἔλυσεν μὲν 
ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν χαλκομίτρα 

Κάστορος Ν. 10. 90. Ῥ. πιοῖ,, ον, οἰγοῖδ 
ὅλον --- ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα Ο. 8. 
20. ς. τηοῖ., ῥγίάε, ογουη Σικελίας 
τ᾽ ἔσαν ὀφθαλμός Ο. 2. 10. ᾿᾿ποθέω 
στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς" (-- ᾿Αμφιτρύω- 

να) Ο. 0. 10. μεγαλᾶν πολίων ἔχει συγ- 
γενὴς ὀφθαλμὸς αἰδοιότατον γέρας τοᾷ 

τοῦτο μειγνύμενον φρενί (βἰς ἰηϊεγρυπρὶς 
Εοβθ, Ὁ. ῷ., 1989, 69 54η4ᾳ., ῥγοσαῃξα 

Ὡυπς 5501}: Ροβὲ πολίων οοἀά., εἀά. 

Ῥίεσίᾳια, ἀςΐξ. Βυτίοη, 139---42: Ἰοουβ 

οὔβουτι8) Ρ. ὅ. 18. 

ὅφϊῖς] (-ἰν, «τες, «ων, «τας.) «η"αλέ κτεῖνε 

μὲν γλαυκῶπα τέχναις ποικιλόνωτον ὄφιν 
(Ξς. ᾿Ιάσων) Ῥ. 4. 249. παρθενίοις ὑπό τ᾽ 

ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς οἵ ἴὸ Οοτγροηϑ᾽ 
Βεδαᾶβ Ρ, 12, 9, δισσαῖσι δοιοὺς αὐχένων 

μάρψαις ἀφύκτοις χερσὶν ἑαῖς ὄφιας Ν. 1. 
46. Ἰὄφιες ϑεόπομπίοι οὐ ἔβς 808 .κ68 βοῃξ 

ἴο ἀεβέγου ἐπε ἐπέίαπε Ἡδγακίςβ Πα. 20. 8. 

τᾶς ὀφιώδεος νἱόν 

ποτε Γοργόνος (εἴ. Ρ. 12. 9) Ο. 18. 63. 
ὄφρα] ἐπα! ςοπ)., ἐηπ ογάεν ἰλαί. ἃ. ς. 

80). ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων --- 

ὄφ'ρα κελεύθῳ τ’ ἐν καθαρᾷ βάσομεν 

ὄκχον, ἱἵκωμαί τε πρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος 

Ο. 6. 28. κατέβαν --- ὑμνέων --- 'Ρόδον, 
εὐθυμάχαν ὄφρα πελώριον ἄνδρα “-- 
αἰνέσω Ο. 1. 14. ἔλθ᾽ ’Αχοῖ, ---- Κλεόδαμον 
ὄφρ᾽ ἰδοῖσ᾽ --- εἴπῃς Ο. 14. 92. λίσσομαι, 

νεῦσον, Κρονίων, ἥμερον ὄφρα κατ᾽ 

οἶκον --- ἀλαλατὸς ἔχῃ Ρ. 1. 12. χρή σε 
παρ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ στᾶμεν --- ὄφ'ρα -- 

αὔξῃς οὖρον ὕμνων Ρ. 4. 2. “Τιτυὸν 
βέλος ᾿Αρτέμιδος θήρευσε κραϊιπνὸν -“-- 

ὄφ'ρα τις τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτάτων 

ἐπιψαύειν ἔρᾶται᾽ Ῥ. 4. 932. στρατὸν 
ὁμαγερέα καλεῖ συνίμεν, ὄφ'ρα Θέμιν 

ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν γᾶς 

ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾽ (Ησγπο: κελαδῆτε 



ὀφ'ρύς 

οοἀά.) Ρ.11.9. ὄφ' ρὰ σὺν Χειμάρῳ μεθύων 
᾿Αγαθωνίδᾳ βάλω κότταβον ἔτ. 128. 2. 

Ῥ. ς. ορί. ἐκδιδάσκειν σοφὸν ΑἸσο- 
νίδαν: ὄφ'ρα Μηδείας τοκέων ἀφέλοιτ᾽ 
αἰδῶ Ῥ. 4. 218. ὁ δ’ ἀρχαγέτας ἔδωκ᾽ 

᾿Απόλλων θῆρας αἰνῷ φόβῳ, ὄφ'ρα μὴ 
ταμίᾳ Κυράνας ἀτελὴς γένοιτο μαντεύ- 

μασιν Ῥ. δ. 62. παρθένος αὐλῶν τεῦχε 
“ππάμφωνον μέλος, ὄφ'ρα τὸν Εὐρνάλας ἐκ 
καρπαλιμᾶν γενύων χριμφθέντα σὺν ἔντεσι 
μιμήσαιτ᾽ ἐρικλάγκταν γόον Ῥ. 12. 20. 
θυμὸν αὔξων, ὄφ'ρα --- ἀλαλὰν Λυκίων τε 
προσμένοι καὶ Φρυγῶν Ν, 8. δ9., ἦλθ᾽ 

ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λιβύαν κρανίοις 
ὄφρα ξένων ναὸν Ποσειδάωνος ἐρέφοντα 

σχέθοι 1. 4. δ4. 

ὀφ'ρύς)] (ἡ) «. ἐγεόγοω, ἐγε 
χλοαρὸν γελάσσαις ὀφρόϊ Ῥ. 9. 88. 
ῬὈ. πιεῖ., ὄγοῦ οἱ 4 .}}}}. τὰ δ᾽ ὑπ᾽ 

ὀφρύϊ Παρνασσίᾳ ἕξ Ο. 18. 106. 

ὀχετός] α. ςαπαὶ σεμνοὺς ὀχετούς, 1π- 

παρις οἷσιν ἄρδει στρατόν “᾿στἄροη, ἀΐα 

ἄεῃ ϑυρί νοῦ Καιρδαίηα ΠΕ ἄ5β Ὁ" 

ΜΝ. Ο. δ. 12. Ῥ. τηεῖ., Ρὴ βαθὺν 

εἰς ὀχετὸν ἄτας ἴζοισαν ἐὰν πόλιν Ο. 10. 

81. 

ὀχέω, ὀκχέω])] «4. «αν χερσίν τ’ ἐν 

μαλακαῖσιν ὅρπακ᾽ ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοισα 

πάνδοξον Αἰολάδα σταθμὸν “--- ὑμνήσω 

Παρθ. 2. 8. ». εμάμγε τοὶ δ᾽ 
ἀπροσόρατον ὀκχέοντι πόνον Ο. 2. 67. 
[ν. 1. ὀχοίσας ἡ Ρ. 2. 79. [ς. γίάς, ν. 

ὄχος Ο. 4. 11.] 

ὄχημα] (οί. ὄχος, ἀπήνα.) πεμσοαν ἀπὸ 

τᾶς ἀγλαοκάρπον Σικελίας ὄχημα δαιδά- 

λεον ματεύειν ἔτ. 106. 7. τπιοῖ., (οἵ, ἅρμα) 
ἐρατᾶν ὄχημ᾽ ἀοιδᾶν τοῦτό τοῖ πέμπω 
μεταδόρπιον τ. 124. 1. Ἰοΐον (ὄχημα 
λιγίυ ἐγ. 1400. 8. 

ὄχθα;] (-αι, -αις.) ἃ. γἱυεγ-δαπλ “'Καφι- 
σοῦ παρ᾽ ὄχθαις" Ῥ. 4. 46. ὄχθαις ἔπι 

μηλοβότον ναίεις ᾿Ακράγαντος ἐύδματον 

κολώναν Ρ, 12. 3. ᾿Ισμηνοῦ δ᾽ ἐπ΄ ὄχθαισι 
Ν. 9. 32. τίς ἄρ’ ἐσλὸν Τήλεφον τρῶσεν 
ξῷ δορὶ Καίκον παρ᾽ ὄχϑαις; Ι. δ. 42. Ἀ. 

δεα-οἰ ταί θ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες 

ἀγανᾷ 

403 ὄψον 

ὄχϑαι ἱ. 6. 6 ο1{{5 οὐ συπιδς, ῬΙτΒοσυβᾶο, 

Ἐτἄπκο!, Ὁ ἃ Ρ, 5822. Ρ. 1. 18. Ὁ. ἐγαξ 

ὄχϑαις ὕπο Ταυγέτου ναίοντες Ρ. 1. 64. 

ὄχθος] δὴ Κρόνιον παρ᾽ ὄχθον Ο. 9. 8. 
“ἐπὶ λαὸν ἀγείραις νασιώταν ὄχθον ἐς 

ἀμφίπεδον'᾽ ἴο Ογτεπε ῬΡ. 9. δῦ. παρ᾽ 

εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνου Ν. 11. 26. 

ὄχ' λος] οουδ λ΄ ϊ ἐν ἀγορᾷ πλήθοντος 
ὄχλου Ρ. 4. 8. 

ὄχος, τό; ὄκχος; ὁ] (οί. ὄχημα) ολανίοί, 680. 
τοῦ]8 ομδηοῖ. ψαύμιος γὰρ ἵκει ὀχέων 
(58ς. ὑκῶμος, τς ῥτοοςββίου ἐπ Ὠοποιὺγ οὗ 

Ῥβδυπηβ᾽ τοῦυΐϊο σΒασίοι) Ο. 4. 11. ὑπέδεκτο 

δ᾽ ἀργυρόπεζ᾽ ᾿Αφροδίτα Δάλιον ξεῖνον 
θεοδμάτων ὀχέων ἐφαπτομένα χερὶ κούφᾳ 

Ρ. 9. 11. πιεῖ., οἱ π6 οβατος οἱ βοῃρ, 

ὄφρα κελεύθῳ τ᾽’ ἐν καθαρᾷ βάσομεν 
ὄκχον Ο. 6. 24. 

"δψ) (ὁπός, ὀπί, ὅπί(α).) υοίεε ε8Ρ. οἵ 
Β' ὨβΡΌΓΒ. ὀρφανίζει μὲν κακὰν γλῶσσαν 

φαεννᾶς ὁπός Ρ. 4. 288. ἹἹπποκλέᾳ 

θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλν- 
τὰν ὅπα Ῥ. 10. 6. ’'Εφνραίων ὄπ᾽ ἀμφὶ 
Πηνειὸν γλυκεῖαν προχεόντων ἐμὰν Ρ. 10. 

δθ0. σέθεν ὄπα μαιϊόμενοι 8ς. οὗ ἰῃς Μυβα 

Ν. 8. δ. ὀπὶ νέων ἐπιχώριον χάρμα 
κελαδέων Ν. 83. 06. βασιλῆα δὲ θεῶν 

πρέπει δάπεδον ἂν τόδε γαρυέμεν ἡμέρᾳ 

ὀπί Ν. 7. 84. γλυκείας ὁπὸς ἀγασθέντες 
Ὧ6 βουπὰ οὗ ἴῃς Καϊεάοηοθ Πα. 8. 78. 

παρ͵)θενηίας ὀπὸς εὐηρίατ ἐτ. 8388. 14. 
ἄυ., Ἰογ᾽ ὀπῶν τε δοί (νι. 5πεὲ}}} Πα. 
6. 116. 

ὀψέ] ἰαίε ἐγὼ τόδε τοι πέμπω μεμιγ- 

μένον μέλι λευκῷ σὺν γάλακτι --- ὀψέ 
περ Ν. 8. 80. 

ὀψίνοος)] ἰαίε ἐδέηκίηρ ᾿Επιμαθέος -- 
ὀψινόονυ Ῥ. δ. 28. 

ὄψιος] ἰαίε ὀψίᾳ ἐν νυκτί (τὸ πρὸς 
ἕω Σ.) 1. 4. 88. ᾿Ιλίον δὲ θῆκεν ἄφαρ 
ὀψιτέραν ἅλωσιν ρὑτ. Πα. 6. 82. 

ὄψις) αρῤῥεαγαποε τῷ ὄψιν ἐειδόμενος 

ἀθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν Ν. 10. 
10. 

ὄψον] γεἰ15}) τας. 
ροῖσιν Ν. 8. 21. 

ὄψον δὲ λόγοι φθονε- 
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πᾳ 404 

πᾳ] τοριοδοωω ἐμὲ δ᾽ ὧν πᾳ θυμὸς ὀτρύνει 
φάμεν (ὈγΖ.: πα, πᾶ οοἀὰ.: καὶ 50ἢτ.) 

Ο. 8. 38. [εἰρήσεταί πᾳ κἀν βραχίστοις 
(Ττίςε].: πα κ᾿ ἐν, πον κὲν οοὐά.: που κἀν 

Ηδγης) 1. 6. 69. [οὔ πα φυκτόν (ν. 1., 

ΤΒοοη: παρφυκτόν οοὐά. νυ]ρο) Ῥ. 12.380. 

πᾶγά] «ῤτίηρ Ἴστρου ἀπὸ σκιαρᾶν 
παγᾶν Ο. 8. 14. τᾶς ἐρεύγονται μὲν 

ἀπλάτον πυρὸς ἀγνόταται ἐκ μυχῶν παγαί 
Ῥ. 1. 22. πέραν Νείλοιο παγᾶν 1. 6. 28. 
"ὠκεανοῦ παρὰ παγᾶν ἐγ. 30. 2. πιοεῖ., 
εὗρε παγὰν ἀμβροσίων ἐπέων Ρ. 4. 299. 

Πάγᾶσος) α νἱηρεά ποτβθ, οἸ] ἃ οὐ τ86 
Οογῴοη, βίνεπ ἴο ΒεΠεσορβοη. τὸς 

ὀφιώδεος υἱόν ποτε Γοργόνος --- Πάγασον 
Ο. 18. 64. ὅ τοι πτερόεις ἔρριψε Πάγασος 

δεσπόταν --- Βελλεροφόνταν 1. 7. 44. ((. 
{τ. 817. 

Παγγαῖον] (8ς. ὄρος) ἃ πηουπίαϊῃ ἐπ ΤὨγδοε. 
ἀμφὶ Παγγαίον θεμέθλοις ναϊετάοντες 5ς. 

ἴδε 50ῃ85 οὐ Βοτεδβ Ρ. 4. 180. ; 

παγγλωσσία]) δαδδίἑπρ μαθόντες δὲ λά- 

βροι παγγλωσσίᾳ κόρακες ὡς ἄκραντα 
γαρύετον 0. 2. 87. 

πᾶγετός} ἱγεεσῖηρ ἣ παγετὸν χθονός; 
(5.. φέρεις) Πα. 9. 17. 

πάγκαρπος, -ον] τι ἐγεῖ! οὐ αἰΐ κἰνπάς 
“οὔτε παγκάρπων φυτῶν νάποινον'' Ῥ. 

9. δ8. καὶ πάγκαρπον ἐπὶ χθόνα καὶ διὰ 
πόντον Ι. 4. 41. 

πάγπκοινος, -ον] οῤέη ἰο αἱ "“'δεῦρο πάγ- 
κοιῖνον ἐς χώραν ἵμεν᾽" ΟἸγταρῖα Ο. 6. 68. 

ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Θήβαις, 
ὦ πότνια, πάγκοινον τέρας ἱ. 6. ἔδιαξ 4]} 

Βᾶνα 86θῆ, νἱζ. ἴῃ δοἰΐρβε οὗ ἔῃ βυῃ δὲ 

Τμεῦς8 Πα. 9. 10. φθέγμα μὲν πάγκοινον 

ἔγνωκας Πολυμνάστουν Κολοφωνίου ἀνδ- 
ρός ἱ. 6. Ἐμαΐ 81} τᾶν Βεὰσ ἴς. 188. 

παγκρᾶτής) αἱ!-ῥοιωενμεῖ πῦρ δὲ παγ- 

κρατὲς Ν. 4. 62. ὁ παγκρατὴς κεραυνὸς 
Δ. 2. 16. 

παγκράτιον) (-ἰου, -ἰῳ.) ρῥαπλναιέίοη, αἰ -ἶν 
τυγεσίηρ ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ’ 
ἔπειτ’ ἀνδρῶν μάχας ἐκ παγκρατίου 

Πάἄγώνδας 

Ο. 8. ὅ9. ὦ Τιμόδημε, σὲ δ᾽ ἀλκὰ παγκ- 
κρατίον τλάθυμος ἀέξει Ν. 2. 16. ἐν 

περισϑενεῖ μαλαχθεὶς παγκρατίον στόλῳ 

Ν. 8. 11. Λάμπωνος υἱὸς Πυθέας εὐρυσθε- 

νὴς νίκη Νεμείοις παγκρατίου στέφανον 

Ν. δ. ὅ. πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίῳ 
φθέγξαι ἑλεῖν ᾿Επιδαύρῳ διπλόαν νικῶντ᾽ 
ἀρετάν (ν. Ἰ. παγκρατίου) Ν. δ. 62. 

᾿Αρισταγόραν ἀγλααὶ νῖκαι --- ἐστε- 
φάνωσαν πάλᾳ καὶ μεγαυχεῖ παγκρατίῳ 

Ν. 11. 21. κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ 
Μελίσσῳ, παγκρατίου στεφάνωμ᾽ ἐπάξιον 

Ι, 4. 44. τὶν δ᾽ ἐν ᾿Ισθμῷ διπλόα θάλλοισ᾽ 

ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται --- παγκρατίου 
Ι. δ. 19. ἄραντο γὰρ νίκας ἀπὸ παγ- 
κρατίου Ν. 6. 60. φέρει γὰρ ᾿Ισθμοῖ νίκαν 

παγκρατίον 1. 7. 22. ἁλίκων τῶ τις ἁβρὸν 
ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλεκέτω μυρ- 
σίνας στέφανον Ι. 8. θθ. 

. πάγνυμι)} (ἔνε. πάξομεν: δοτ. ἔπαξε: πιεὰ. 
δοσ. ἐπάξαντο; πάξαιτο.) ἃ. Πἴχ, 

βίεπρε οὔ κεν ὅπλων χολωθεὶς ὁ καρτε- 

ρὸς Αἴας ἔπαξε διὰ φρενῶν λευρὸν ξίφος 
Ν. 7. 86. πιεὰ., ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο 

λόγχας ἐνὶ σφίσιν αὐτοῖς ἔτ. 1685... ΒΒ. 
ἐονιςίγμεί χρυσέας ὑποστάσαντες εὖ- 

τειχεῖ προθύρῳ θαλάμον κίονας ὡς ὅτε 
θαητὸν μέγαρον πάξομεν Ο. 6. 8. ς. 

ἢὲα (ἐπ οπο'ς ᾿σανί), βώγῥοθε ταοὰ, ὄφρα 
- ἐν φρασὶ πάξαιθ᾽ ὅπως σφίσι μὴ κοίρα- 

νος ὀπίσω --- Μέμνων μόλοι Ν. 8. 602, ἁ. 

ἐπ ἐπιοβῖίβ. περὶ δὲ πάξαις (ν. περιπάγ- 

νυμι) Ο. 10. 45. 

πᾶγος] λὴ!] καὶ πάγον Κρόνου προσε- 
φθέγξατο (8ς. τὸ Κρόνιον) Ο. 10. 49. πιεὰ., 
οὐ γὰρ πάγος, οὐδὲ προσάντης ἁ κέλευθος 
γίνεται, εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι 
τιμὰς ᾿Ελικωνιάδων 1. 2. 88. 

πἀγχρῦσος, -ον] αἱΐ οἱ εοίάὰ φιάλαν -- 
πάγχρυσον κορυφὰν κτεάνων Ο. 7. 4. τὸ 

πάγχρυσον νάκος κριοῦ Ρ. 4. 68. 

πάγχϑ) εονιρίειεἰν ἄταν πάγχυ δια- 
πλέκει Ρ. 2. 82. 

Πιᾶγώνδας) 580ῃ οἱ Αἰοϊλάα8 οὗ ΤΏΘΡ68, 

ἰαῖμεν οὗ Αφαϑιιῖθθ: (- ὃ Τδυς., 4. 91. 



πάθα 

Αἰολάδα σταθμὸν νἱοῦ τε Παγώνδα 
ὑμνήσω (ΠΡ΄: παγωνδαι Π.) Παρθ. 2. 10. 

πᾶθα] (-ας, -ᾳ, -αν; -αις.) »πἰδογίμπε, τα[- 
[νης ταύτας περ᾽ ἀτλάτον πάθας 

Ο. Ὁ. 38. “ματρὸς βαρείᾳ σὺν πάθᾳ᾽᾽ 
Ρ. 8. 42. τὸν μὲν ὀξείαισι θύγατρες 

ἐρήμωσαν πάθαις εὐφροσύνας μέρος Ρ. 83. 
91. “ὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ᾽᾽ Ρ. 8. 84. 

ἐγὼ πλέον ἕλπομαι λόγον ᾿Οδυσσέος ἢ 
πάθαν διὰ τὸν ἀδυεπῆ γενέσθ᾽ “Ὅμηρον 
(αἱ6 νιεΐοθα ϑομιηοσζοι ἀΐς Ο. δυΐ ἀςπὶ 

Μεεσ εγάἀυ]άοις Ετδηκεῖ) Ν. 7. 91. 

πεπρωμέναν πάθαν[ (ἐπε 14}} οὗ ΤτοΥ ἢ) 

Πα. 8Α. 10. 

Παιάν) Ηεαίεν ορίτῃ. οὐ Αρο]]ο. Παιάν 
τέ σοι τιμᾷ φάος Ρ. 4. 270. ἰὴ Ἰὲ Παιάν, 
Ιὴ ἰέ. Παιὰν δὲ μήποτε λείποι Πα. 2. 86, 71, 
107. Ιὴ Ἰή, ὦ ἰὲ Παιάν Πα. 4. 81. Παιὰν δεῖ 
Πα. 6. 182. 

παιᾶν, παιήων] (παιᾶνος, -ἄνα; παιηόνων.) 
}αξεαν, ς(. Ἐοτββϑηλαπ, 1811. ἤἌβδηρε ---, 

[σέθ]εν ᾿Ιάονι τόνδε λαῷ [παι]ᾶνα [δι)]ώξω 

Δηρηνὸν ᾿Απόλλωνα πάρ τ᾽ ᾿Αφρο[δίταν 

Πα. 2. 4. Λατόος ἔνθα μὲ παῖδες εὐμενεῖ 

δέξασθε νόῳ θεράποντα ὑμέτερον κελαδεννᾷ 
σὺν μελιγάρυι παιᾶνος ἀγακλέος ὀμφᾷ Πα. 
δ. 47. ἰὴ ἰῆτε νῦν, μέτρα παιηόνων ἰῆτε, 

νέοι Πα. 6. 121. οὔ σε παιηόνων ἄδορπον 
εὐνάξομεν Πα. 6. 127. παιανί Πα. 78. 4. 

τε παιηόνωνί Πα. 170. 2δ. παιηοίν 

ἐς. 1400. 9. 
παιᾶνις] {. αἀ)., ῥαεαη- ἐντὶ μὲν χρυ- 

σαλακάτου τεκέων Λατοῦς ἀοιδαὶ ὥριαι 
παιϊάνιδες (παιανίδες 1,ΟὈ60 1) Θρ. 8. 2. 

παίδειος) 70» νοιἢ 5 οἱ μὲν πάλαι -“--- 

ῥίμφα παιδείους ἐτόξενον μελιγάρνας ὕμ- 
νους, ὅστις ἐὼν καλὸς εἶχεν ᾿Αφροδίτας 

εὐθρόνου μνάστειραν ἀἁδίσταν ὀπώραν 
Ι. 2. 8. 

παιδεύω] ἰἱεαοῖ οὗτοι με ξένον οὐδ᾽ 
ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ 
Θῆβαι ἔτ. 1984. 

παιδοφάγος) εὐίά ἀευοινίης ἰχθὺν 
παιδοφάγον (ἐπὶ τοῦ κήτους Σ Τὶ ἤοπι. 
Φ 22) ἐτ. 806. 

παίζω] ρίαν ς. ἱπῖοτῃ. δοο. οἷα παίζομεν 
φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν Ο. 1. 16. 

408 παῖς 

ἀναβαὶς δ᾽ εὐθὺς ἐνόπλια χαλκωθεὶς 
ἔπαιζεν (5Ξς. Βεἰ!εγορθοη, πιουηΐϊοὰ οἱ 

Ῥεφαβο8) Ο. 13. 86. 

παιήων] ν. παιάν. 
Παίονες] ἱπμαθιἐαπὶβ οἱ Μαοοάδοπία απὰ 

οϑϑίοσῃ ΤὭγᾶσο. πέραν ᾿Αἰθόω] Παιό- 

νῶν αἰχματᾶνί --- ᾿ς ζαθέας τροφοῦ Πα. 

ἃ. 61. 

παῖς} (παῖς, πάις, παιδός, παιδί, παῖδ(α), 

παῖ; παῖδες, παίδων, παισί(ν), παίδεσσιν, 

παῖδες.) 

1. ςον, ἀαωμρλίεν, οἰ ἃ. ᾿Αοῦς τε 

παῖδ᾽ Αἰθίοπα Ο. 2. 88. Αἰνησιδάμον 

παιδὶ Ἰποτου Ο. 8. 9. διδύμοις παισὶ 

Λήδας Ο. 8. 85. Κλυμένοιο παῖδα Ετρίηο8 

Ο. 4. 19. παῖδα ἰόπλοκον Εὐάδναν 

(Βεγρῖς: παῖδ᾽ ἰσπλόκαμον ςοὐά.) Ο. 6. 80. 

παῖδα, τὸν Εὐάδνα τέκοι [4π|ο8 Ο. 6. 49. 

ὦ παῖ Σωστράτου Ηδβρεκὶα5 Ο, θ. 80. τὰν 
ποντίαν ὑμνέων παῖδ᾽ ᾿Αφροδίτας -- 

“Ῥόδον Ο. 7. 14. Ὑπεριονίδας --- ἔντειλεν 

φνλάξασθαι χρέος παισὶν φίλοις Ο. 7. 41. 

τέκεν ἑπτὰ --- παῖδας Ο. 7. 78. οὐκ ἄτερ 

παίδων σέθεν Ο. 8. 46. τοῦ παῖς --- ἔστα 

σὺν ᾿Αχιλλεῖ μόνος ῬδίχοκΙοβ Ο. 9. 70. 

τὸν ᾿Ολυμπιονίκαν -- ᾿Αρχεστράτον 

παῖδα Ηαρεβίάδηιοβ Ο. 10. 3, παῖς ὁ 

Λικυμνίου Οἰωνός Ο. 10. 66. ἀλλ᾽ ὧτε 

παῖς ἐξ ἀλόχου Ο. 10. 86. παῖδ᾽ ἐρατὸν δ᾽ 
᾿Αρχεστράτου Ο. 10. 99. ᾿Αρχεστράτον 

παῖ Ο. 11. 12. παῖ Ζηνὸς ἐλευϑερίον --- 

σώτειρα Τύχα Ο. 12. 1. χρύσεαι παῖδες 

εὐβούλον Θέμιτος Ο. 18. 8. θεῶν κρατίστον 
παῖδες (κρατιστόπαιδες Σ.) Ο. 14. 1ὅ. 

παίδεσσιν ὕμνον Δεινομένεος τελέσαις Ρ. 1. 

79. ὦ Δεινομένειε παῖ Ηΐετοη Ῥ. 3. 18. 
χόλος δ᾽ οὐκ ἀλίθιος γίνεται παίδων Διός 

Ῥ, 8. 12, βάματι δ᾽ ἐν πρώτῳ κιχὼν 
παῖδ᾽ ἐκ νεκροῦ ἄρπασε Αϑκὶ]ερίοϑ Ρ, 8. 48. 
Νηρέος εὐβούλον Θέτιν παῖδα κλντάν 
Ρ. 8. 92. Κρόνου παῖδας Ρ. 8. 94. τοῦ δὲ 
παῖς ΑΟΒ1}168 Ῥ. 8. 100. Αἰήτα --- ζαμενὴς 

παῖς Μεάεοα Ρ. 4. 11. ““κέκλυτε, παῖδες 

ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶν" Ῥ, 4. 18. 
“Εὐρύπυλος Γαιαόχου παῖς ἀφθίτου 'Εν- 

νοσίδα᾽᾽ Ῥ, 4. 38. “"᾿Ιφιμεδείας παῖδας, 

Ὦτον καὶ σέ" Ῥ. 4. 89. “᾿Αἴσονος γὰρ 



παῖς 

παῖς --- ἱκάνω" 1480η Ῥ. 4. 118. “παῖ 

Ποσειδᾶνος Πετραίον᾽᾽ Ῥε)ῖα95 Ῥ. 4. 138. 
Μεσσανίον δὲ γέροντος δοναθεῖσα φρὴν 
βόασε παῖδα ὅν ΛΗΌΏΪΟΟΠΝοΒ Ῥ. 6. 86. 

'᾿Οικλέος παῖς Ατωρμίαγουβ Ῥ. 8. 39. 

'φυᾷ τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει ἐκ πατέρων 
παισὶ λῆμα᾽᾽ Ρ. 8. 4δ. ὁ δὲ τὰν εὐώλενον 

θρέψατο παῖδα Κυράναν Ῥ. 9. 18. “΄τόθι 

παῖδα τέξεται᾽᾽ Ατιϑβῖαίοπ Ρ. 9. 89. Δανάας 

ποτὲ παῖς Ῥογβοιϑ Ῥὶ 10. 456. ὦ παῖδες 

Ἁρμονίας Ρ. 11. 7. ᾿Αγησιδάμον παῖ 
ΟὨτγοπιίοβ Ν. 1. 9. Τιμονόον παῖδ᾽ 

Τιπιοάσπιοβ Ν. 3. 10. παῖς ᾿Αριστοφάνεος 

Αὐϑίοκι δα Ν. 8. 30. Πελίαο παῖς 

Ακαϑίοβ Ν, 4. 60. λόγον Αἰακοῦ παίδων 
Ν. 4. 13. "Ελείθνια, --- παῖ μεγαλοσθε- 

νέος --- Ἥρας Ν. 7. 2. παῖς ὁ Θεαρίωνος --- 

Σωγένης Ν. 7. 7. παίδων δὲ παῖδες 

ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν Ν. 7. 100. 
ματέρι καὶ διδύμοις παίδεσσιν ΑΡΟΙΙοΟ ἀπά 

Ατίοπιβ Ν, 9. 4. Ταλαοῦ παῖδες Ν. 9. 14. 
ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ 

παῖδες θεῶν (εἰ. 1. 8. 18.) Ν. 9. 91. 

παιδὶ --- ᾿Αγησιδάμον ΟΠτγοτηΐοβ Ν. 8. 42. 

Οὐλία παῖς --- Θεαῖος Ν. 10. 24. Λήδας 

παῖς Ῥοϊγάσυκοβ Ν. 10. 60. παῖ 'Ρέας --- 

'Ἕστία Ν. 1]. 1. ἐλπίδες δ᾽ ὀκνηρότεραι 

γονέων παιδὸς βίαν ἔσχον Ατβίαροταβ 

Ν. 11. 22. τὸν ἀδείμαντον ᾿Αλκμήνα 

τέκεν παῖδα Ἠδτγακ]οβ 1. 1. 18. ᾿Ιφικλέος 

μὲν παῖς Ιοἷδοϑ 1. 1. 80. σέθεν, ᾿Αμφιτρύων, 

παῖδας 1. 1. δ0. Αἰνησιδάμου παῖδες 

ὙΠόσου δηὰ Χοποϊγαίοβ 1. 2. 29. ἄτρωτοί 

γε μὰν παῖδες θεῶν (οἴ. Ν. 9. 27, (τ. 77.1, 

ἔστ. 118: ἀντὶ τοῦ οἱ θεοί Σ.) 1. 8. 18. 

παίδων ὁπλοτάτου Φυλακίδα Ι. 6. . ὁ 

Κλεονίκου παῖς αιηροι 1. 6. 106. “λίσσο- 

μαι παῖδα θρασὺν ἐξ ᾿Εριβοίας ἀνδρὶ 
τῷδε --- τελέσαι Αἰα5 1. 6. 48. “᾿σσεταί 

τοι παῖς, ὃν αἰτεῖς, ὦ Τελαμών" 1. 6. δ2. 
ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μάτρως [. 6. θῶ. τὺ 

δέ, Διοδότοιο παῖ ϑίτερπίδαςς 1. 7. 31. 

Σίσυφον κέλοντο ᾧ παιδὶ τηλέφαντον 

ὄρσαι γέρας φθιμένῳ Μελικέρτᾳ τ. δ. 2. 
παίδεσσε Λατοῦς (Βεχρί: παῖδ᾽ οἵ, 

παῖδες οἱ ςοὐαὰ. ΤῊΘΟΡγα8Ε}) ἐγ. 885. 2. 

Θρονίας ἼΑβδηρε χαλκοθώραξ [ΠοσἸειδᾶ- 

406 παῖς 

νός τε παῖ Πα. 2. 2. Λατόος --- παῖδες Πα. 

ὅ. 41. ἤτορι δὲ φίλῳ παῖς ἅτε ματέρι 

κεδνᾷ Πα. 6. 12. θρασυμή)δεα πάις 

Πα. θ6. 117. παῖδα ποντίας Θέτιος βιατάν 
ἈσΏΔΠ1ε5 Πα. 6. 83. ἡπαιδα.τί Πα. 7. ἃ. 2. 

ἀλλά μιν Κρόνου παῖ[δες] --- ἔκρυψαν 
(ϑυρρ. [κοῦς]) Πα. 8. τῷ, δίδυμοι παῖδες 

Ατγίοπιϑ δηὰ Αροΐο Πα. 13, 160. τὰν παῖδα 

δεί Πα. 22. ἱ. 3. Δαμαίνας πα] Ῥαροπάδϑὴὺ 

Παρθ. 3. 006. παῖ θρασύμηδες ᾿Αμύντα 

ΑἸεχαηάσοθ {τ 1290. ἔμολε[.)αιΙ παῖδα 

ἔς. 109, 41. παιδὶ δικτυί (τ. 260. θ. 

᾿Εχεκ(ρά)τει παιδὶ Πυθαγγέλω τ. 8388, 
6. Ὁ. Όν Ροτρἢγαβὶβ ἴοσ α. Ζευ. 

Κρόνου παῖδ᾽ Ο. 1. 10. ὦ Κρόνιε παῖ 
Ρέας Ο. 2. 12. ὦ Κρόνου παῖ Ο. 4. 8. 

Κρόνου σὺν παιδὶ Ο. 7. θ7. εὐρύοπα 
Κρόνον παῖς Πα. 0. 184. ἐλασίβροντα παῖ 

“Ῥέας ἔτ. 144. β. Ἀροῖ!ο. παῖς ὁ 

Λατοῦς Ο. 8. 81. ἰήϊε παῖ μεί Πα. 76. ς. 8. 

Ὑ. Ῥίοηγβοσ. παῖς ὁ κισσοφόρος Ο. 
ὥ. 21. δ. Αἰμεπα. αὑτὰ Ζηνὸς 

ἐγχεικεραύνου παῖς Ο. 138. 77. ε. 
Ηοτγακὶαβ. παῖς Διός Ν. 1. 8. ς. 

ἐπ ρεΓρ Γαβίβ. ὅθι παῖδες ᾿Αθαναίων 
ἐβάλοντο φαεννὰν κρηπῖδ᾽ ἐλευθερίας ἔτ. 

77. 1. βούλομαι παίδεσσιν Ἑλλάνων ἐτ. 

118, οἱ. παίδεσσιν ᾿Ἑλλάνων 1. 4. 36. 

ἄτρωτοί γε μὰν παῖδες θεῶν (ἀντὶ τοῦ 

οἱ θεοί Σ.}1. 8. 18. 
2. ἃ. δον ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεϑή- 

κατο γυίοις νόστον Ο. 8. 08. Ἄργει τ᾽ 

ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν παῖς δ᾽ ἐν ᾿Αθάναις 

Ο. 9. 88. παίδων ὀάροισι Ρ. 1. 98. καλός 
τοι πίθων παρὰ παισίν, αἰεὶ καλός Ῥ, 2. 72. 

κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος Ρ. 4. 281. τὸ δ᾽ 
ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος, ὦ 

παῖ Ρ. 8. 388. στρατῷ τ᾽ ἀμφικτιόνων ὁ 
Παρνάσσιος αὐτὸν μυχὸς διαυλοδρομᾶν 

ὕπατον παίδων ἀνέειπεν Ῥ. 10. 9. ᾿Αχι- 
λεὺς --- παῖς ἐὼν Ν. 8. 44. ἐν παισὶ νέοισι 

παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ Ν. 8. 72. παῖ 
Ν, 4. 90. παῖς ἐναγώνιος ΑἸΚεπιάα5 Ν. 6. 

18. παῖ Ν. 6. 62. “ρα πότνια --- ἅ τε 
παρθενηίοις παίδων τ᾽ ἐφίζοισα γλεφάροις 
Ν. 8. 2. δδ᾽ ἀνὴρ διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο 
παίδων {τε τρίταν πρόσθεν (ἱ. 6. μετὰ 



πακτίς 

παίδων Σ.) 1. 4. 11. τάκομαι, εὖτ’ ἂν 

ἴδω παίδων νεόγνιον ἐς ἦβαν (τ. 128, 12. 
Ὁ. ρὶνὶ νεάνιδες --- ὦ παῖδες ἐγ. 129, 7. 

3. ἀεδοεπἀαηί ὔμμιν δέ, παῖδες ᾿Αλάτα 

(οπητϊίδη8 Ο. 18. 14. “τετράτων παίδων 

κ᾿ ἐπιγεινομένων αἷμα ἱ. 6. οἱ ίους 

βοπεσαίοης ῬῸ 4. 47. παισὶ τούτοις 

ὄγδοον θάλλει μέρος ᾿Αρκεσίλας ἰὰε 

ἀοβοοπάδη!8 οἱ Βαίίοβ Ῥ. 4. θὅ. ᾿Αλεύα τε 

παῖδες Ῥ, 10. θ, θανὼν ὡς παισὶ κλέος μὴ 

τὸ δύσφαμον προσάψω Ν. 8. 86. μοῖραν 

δ᾽ εὔνομον αἰτέω σε παισὶν δαρὸν Αἰτναίων 

ὀπάζειν Ν, 9. 80. μομφὰν ἔχει παίδεσσιν 
“Ἑλλάνων, ὅσοι Τροίανδ᾽ ἔβαν 1. 4. 86. 

ἐν δ᾽ Οἰνώνᾳ μεγαλήτορες ὀργαὶ Αἰακοῦ 
παίδων τε (βο. ἀνυμνοῦνται) 1. δ. 35. τοῦ 

μὲν (5Ξς. Αἰακοῦ) ἀντίθεοι ἀρίστενον υἱέες 

υἱέων τ’ ἀρηίφιλοι παῖδες ἀνορέᾳ Ι. 8. 38. 

4, τηςἊῖ. ἡσύχιμον ἁμέραν --- Οπαῖδ᾽ 
ἀελίον Ο. 2. 82. οὐρανίων ὑδάτων, ὀμβρίων 

παίδων νεφέλας Ο. 11. 8. νωμάτω φιάλαισι 

βιατὰν ἀμπέλου παῖδ᾽ ἱ. 6. νίπε Ν, 9. δ. 
Διὸς παῖς ὁ χρυσός ἐν. 292.1. 

5. ἔταρᾳ. χρυ[σάορος] παῖς (θΌΡΡ. 

5π06}1: χρυϊσαόρ]αις 6-Η.) τ. 880. παῖ 

μί γ1τ. 844. 9. παισί μεῖ Ρ. Οχγ. 1192, 

ίσ. 88 

πακτίς)]) ἃ γάϊαη ἱγτὸ. ἐν δείπνοισι 

Λυδῶν ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾶς 
ἀκούων πακτίδος τ. 128. 3. 

πᾶλα)] (-ᾳ.) ὠνεε οι κρατέων πάλᾳ 
Ο. 8. 20. ὁ δὲ πάλᾳ κυδαίνων "Ἔχεμος 
Τεγέαν Ο. 10. 66. τό μοι θέμεν Κρονίδᾳ τε 

ΔΙ καὶ Νεμέᾳ Τιμασάρχον τε πάλᾳ ὕμνου 

προκώμιον εἴη Ν. 4. 10. νῦν πέφανται οὐκ 
ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας Ν. θ. 14. 

᾿Αρισταγόραν ἀγλααὶ νῖκαι --- ἐστεφά- 

νωσαν πάλᾳ καὶ μεγαυχεῖ παγκρατίῳ 
Ν. 11. 2]. 

πᾶλαι) 4. ἰη αποίδη! (ἔπιες. ἐδόκησέν τε 
τῶν πάλαι γενεᾷ ὁπλοτέροισιν --- ὕπατος 

ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάν Ρ. 0. 40. 

τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι Ρ. 11. 

46. ἐχθρὰ δ’ ἄρα πάρφασις ἦν καὶ πάλαι 

Ν. 8. 32. ἦν γε μὰν ἐπικώμιος ὕμνος δὴ 

πάλαι Ν. 8. 81]. συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς 

ἦν τό τε Πεισάνδρον πάλαι αἷμ᾽ ἀπὸ 

πᾶλαίγονος) απεΐοτι! 

πᾶλαιμονέω] ὠγεςίϊς ταςῖ. 

πάλαισμα 

Σπάρτας Ν. 11]. 838. οἱ μὲν πάλαι, ὦ 

Θρασύβουλε, φῶτες Ι. 2. 1. ὁ δ᾽ ἐχθρὰ 
νοήσαις ἤδη φθόνος οἴχεται τῶν πάλαι 
προθανόντων Πα. 2. δ0. τίμαθεν γὰρ τὰ 

πάλαι τὰ νῦν τ’ Παρθ. 2. 43. Ὁ. οἰνιοξ 

αποίεης ἰἰηιδα καὶ γυναιξὶν καλλικόμοι- 

σιν ἀριστεύει πάλαι Ν. 10. 10. τετείχισται 
δὲ πάλαι πύργος ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀνα- 
βαίνειν 1. δ. 44. καλέοντί μιν ᾿Ορτυγίαν 
ναῦται πάλαι Πα. 78. 48. 

Χάριτες ᾽Ερχομε- 

νοῦ, παλαιγόνων Μινυᾶν ἐπίσκοποι Ο. 

14. 4. ρτο ϑιῦ8., μῆτίν τε γαρύων παλαι- 

γόνων πόλεμόν τ᾽ Ο. 18. δ0. 

χαύνᾳ πρα- 
πίδι παλαιμονεῖ κενεά Ῥ. 2. 61. 

πᾶλαιός) (-ός, -οὔ, -όν; -ά, -άν, -αἰ, -αἷσι: 

οοπῖρ. παλαιότεροι, παλαιϊτέροισ (ι): 
ΒΌροΙ!. παλαιτάτῳ.) απεΐεηί,  ἀπείοηΐ 

ἐμδς φαντὶ δ᾽ ἀνθρώπων παλαιαὶ 

ῥήσεις Ο. 2. δ4. αἵνει δὲ παλαιὸν μὲν 

οἶνον, ἄνθεα δ᾽ ὕμνων νεωτέρων Ο. 9. 48. 

ὁ Βάττον δ᾽ ἕπεται παλαιὸς ὄλβος Ρ. ὅ. δδ. 

αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν ἐῶν 
προγόνων (ν. 1. παλαιῶν) Ῥ. 9. 108. 

παλαιαῖσι δ᾽ ἐν ἀρεταῖς γέγαθε Πηλεὺς ἄναξ 
Ν. 8. 32. ἄλσει παλαιτάτῳ Ν. 7. 44. ἴστε 
μὰν Κλεωνύμον δόξαν παλαιὰν ἅρμασιν 

Ι. 8. 16. ἐκ λεχέων ἀνάγει φάμαν παλαιὰν 
εὐκλέων ἔργων Ι. 4. 232. ἀλλὰ παλαιὰ γὰρ 
εὔδει χάρις 1. 7. 16. 1]; παλαιὸόνί. .7το- 

κεῦσιν[ Θρ. 4. 17. οἷσι δὲ Περσεφόνα 

ποινὰν παλαιοῦ πένθεος δέξεται ἔτ. 138. 

1. ᾿σοπρ., ΡῬῖῸ 5ῦ5., οἱάδν ηιξη, εἰάενς, 

τὸν Ἱπποκλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν 

ἀοιδαῖς ἕκατι στεφάνων θαητὸν ἐν ἅλιξι 

θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις Ῥ. 10. 68. ἐν 
παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, 

τρίτον ἐν παλαιτέροισι Ν. 8. 78. καὶ 
ταῦτα μὲν παλαιότεροι ὁδὸν ἀμαξιτὸν 

εὗρον Ν. 6. 58. 

πάλαισμα] (-ἀτων, -ἀτεσσι, -ασιν.) ὠνεεί- 
πῆρ (δοιμ) ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν 

φόρμιγγ᾽ ἐλελίζων Ο. 9. 18. παλαι- 

σμάτεσσι γὰρ ἰχνεύων ματραδελφεοὺς 
Ῥ. 8. 8δ. (ἄκων) ὃς ἐξέπεμψεν παλαισμά- 



πᾶλαίφᾶἄτος, -ον 408 

τῶν αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαντον Ν. 7. 72. 

παλαισμάτων λάβε φροντίδ᾽ Ν. 10. 22. 

πᾶλα(φᾶτος, -ον] ἃ. Ξῥολεη ἐπ ἀποῖδηὶ {πες 

ἐν δὲ Πυθῶνι χρησθὲν παλαίφατον τέλεσ- 
σεν Ο. 3. 839. ἦν γάρ τι παλαίφατονί ἔτ. 

1404. 09 (43). Ὁ. αν» οἱ οὐ Μυρ- 

μιδόνες --- ὧν παλαίφατον ἀγορὰν οὐκ 

ἐλεγχέεσσιν ᾿Αριστοκλείδας τεὰν ἐμίανε 

κατ᾽ αἷσαν Ν. 8. 14. παλαίφατος γενεά 
Ῥε. Ν. θ0. 81. ἡ. 8. ἃςς., ῥτὸ δάν., ᾿Αχάρναι 
δὲ παλαίφατον εὐάνορες Ν. 2. 16. 

πᾶλαίω) υγεςίϊε κίχε νιν λέοντί ποτ᾽ 
εὐρυφαρέτρας ὀβρίμῳ μούναν παλαίοισαν 
ἄτερ ἐγχέων (3ς. Κυράναν) Ῥ. 9. 27. τιεῖ,, 
χρυσέων δ᾽ Αἴας στερηθεὶς ὅπλων φόνῳ 
πάλαισεν Ν. 8. 21. 

πᾶλάμα) (-ᾳ, -αι, -ἄν, -αισι.) α«ἅ. λα ὁ 
ἕλπομαι μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ ὠσείτ᾽ 
ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω παλάμᾳ δονέων Ρ. 1. 

44. εἰρεσία δ᾽ ὑπεχώρησεν ταχειᾶν ἐκ 
παλαμᾶν ἄκορος Ῥ. 4. 202. Ὁ. τιοΐ,, 

ανί, «ἀ{11 ἄντε δόλον αὐτῷ θέσαν Ζη- 
νὸς παλάμαι Ῥ. 2. 40. ς«8Ρ. ἀδὶ. 8. ἃ Ρ]., 
σύν τινι μοιριδίῳ παλάμᾳ Ο. 9. 36. θεοῦ 

σὺν παλάμᾳ (ν. 1. παλάμαις) Ο. 10.21. 

Σίσυφον μὲν πυκνότατον παλάμαις ὡς 

θεόν Ο. 18. δ2. ἀνίχ᾽ εὑρίσκοντο θεῶν 

παλάμαις τιμάν Ῥ. 1. 48. οἷα ψιθύρων 
παλάμαις ἕπετ᾽ αἰεὶ βροτῷ Ῥ. 23. 76. 
πολλὰ δ᾽ Αἰγύπτῳ {κατῴκισθενί ἄστη 

ταῖς ᾿Επάφου παλάμαις Ν. 10. δ. καὶ 

πάθον δεινὸν παλάμαις ᾿Αφαρητίδαι Διός 

Ν, 10. 60δ. παντέχνοις ᾿Αφαίστον παλά- 

μαις Πα. ὃ. 66. 
Παλαμήδης) 80η οὐ Ναυρ)ῖοβ, Κἰ]]εὰ δὲ 

Ὑτον. ἰς8ῖ., Αςοΐ. Ατιβιίά., 2. 389 Ὀϊηά., 

καίτοι τίς οὐκ ἂν φήσειεν οὑτωσὶ πολλὴν 

εἶναι τὴν ἀλογίαν, ὄντα μὲν αὐτὸν (-Ξ- 

Παλαμήδεα) κυριώτερον τοῦ ᾽Οδυσσέως 

εἰς σοφίας λόγον, ὡς ἔφη Πίνδαρος, εἶθ᾽ 
ἡττηθῆναι ὑπὸ τοῦ χείρονος; {γ, 260. 

πᾶλίγγλωσσος, -ον] «α. ιμϊεγεα ςοπίγανγν ἰῸ 

ἴαεί, ἰνέης παλίγγλωσσον δέ οἱ ἀθά- 

νατοι ἀγγέλων ῥῆσιν θέσαν ρὑτ. Ν. 1. 68. 

Ὀ. ρεγυέγεε οὗ ἰσπσμε οὐδ’ ἔστιν οὕτω 

βάρβαρος οὔτε παλίγγλωσσος πόλις, 

ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος ;. 6. 24. ς. 

Παλλάς 

βἰβη. ἱποοσί. ἐνῆκεν καὶ ἔπειτί --- Ἰλος 

τῶνδ᾽ ἀνδρῶν ἕνεκεν μερίμνας σώφρονος 
ἐχθρὰν ἔριν οὐ παλίγγλωσσον, ἀλλὰ 

δίκας ὁδοὺς πιστὰς ἐφίλη[σ.]ν (παλίγ- 

γλωσσος οοηΐ. ΝΝῚ1.: μρνγείσἑπρ Ο. ἢ.) 
Παρϑ. 2. θ8. 

πᾶλίγκοτος)] »"αἰΐρπαηί πῆμα θνάσκει 
παλίγκοτον δαμασθέν Ο. 2. 20. ρτοὸ 5.03. 

αάνεένεανν, μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς, 
τραχὺς δὲ παλιγκότοις ἔφεδρος Ν. 4. 96. 

πᾶλίμβᾶμος, -ον] ἐπ: ιολίον οπε ροῦς ἰο ἀπά 
νο ἁ μὲν οὔθ᾽ ἱστῶν παλιμβάμους 

ἐφίλησεν ὁδούς Ρ. 9. 18. 
πᾶλιν) «. οἱ ρίαςε, ἐὑστὺλ προῆκαν υἱὸν 

ἀθάνατοί οἱ πάλιν Ο. 1. 68. ταχέως δ᾽ ἐπ’ 

ἀδελφεοῦ βίαν πάλιν χώρησεν ὁ Τυνδα- 
ρίδας Ν. 10. 78. ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον 

κείνων ἐνάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν 
ἐσ. 138. 8. Ὁ. οἱ πιο, αραΐη ὅπως 

σφίσι μὴ κοίρανος ὀπίσω πάλιν οἴκαδ᾽ 
ἀνεψιὸς ζαμενὴς "Ελένοιο Μέμνων μόλοι 

Ν, 8. 68. ς. τὸ πάλιν, (λέ γευέγεε ς. 

Εεῶ. ἵκοντι νεότατος τὸ πάλιν ἤδη 
Ο. 10. 81. 

παλιναίρετος) ἀενιοϊ ἰςἠεὰ απ ἃ γεδ!}!} πα- 
λιναίρετα (85. οἰκοδομήματα) ἔτ. 84. 

παλίνδρομος ἢ) Ἰπαλινδί (Δἀ τ, 384 Ξρεο- 

ἕδγε ρυΐδε ἴ,.οδο}) Ρ. Οχν. 3444, ἐς. 14Ὁ. 8. 

πᾶλιντράπελος] οαιιδίηρ α σλαηρε Μοῖρ᾽ 
πῆμ᾽ ἄγει παλιντράπελον ἄλλῳ χρόνῳ 

Ο. 2. 81. 
'Πάλιον] 5ς. ὄρος, ἱπ ΤΙ οββαῖγν, ποτα ν» 85 

τῆς Ἄοἂνο οἱ ΟΒοίτοη. Κέντανρον, ὃς 

ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν ἐμείγννυτ᾽ ἐν Πα- 
λίου σφυροῖς Ῥ. 3. 46. βάσσαισί τ’ ἄρχειν 

Παλίου φῆρ᾽ ἀγρότερον Ῥ. 8. 4. Κυράνας" 

τὰν ὁ χαιτάεις ἀνεμοσφαράγων ἐκ Παλίου 

κόλπων ποτὲ Λατοίδας ἄρπασ᾽ Ρ. 9. ὅ. 

Παλίου δὲ πὰρ ποδὶ λατρίαν ᾿Ιαολκὸν 
πολεμίᾳ χερὶ προστραπὼν Πηλεὺς Ν. 4. 
δ4. πρόφρων δὲ καὶ κείνοις (-- Αἰακίδαις) 

ὄειδ᾽ ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός 
Ν, δ. 22. 

Παλλάς] (-ἀς, -ἀδος, -ἀδα.) Ὧπ|6 οἱ Αἴδδπο. 
φιλεῖ δέ μιν (Ξ-- Σεμέλαν) Παλλάς Ο. 2. 26. 

ὦ πολιάοχε Παλλάς ἱπ ΚΚατηδτίπα Ο. δ. 10. 

οἱ χρυσάμπυκα κούρα χαλινὸν Παλλὰς 



πάλλω 

ἤνεγκ᾽ Ο. 18. θ6. πλεῖστα νικάσαντά σε 
καὶ τελεταῖς ὡρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον (ἐπ 

Αἴδεηβ Σ, ἰπ Ογτοπς εὐὰ.) Ῥ. 9. 98. 

τέχνᾳ, τάν ποτε Παλλὰς ἐφεῦρε θρασειᾶν 

Γοργόνων οὔλιον θρῆνον διαπλέξαισ᾽ 

᾿Αθάνα Ῥ. 12. 7. ἐνέθηκε δὲ Παλλὰς αμί 
Πα. 8. 82. ἸΠαλλάδαί Πα. 18. ἃ. ὅ. 

ἀλκάεσσά τε Παλλάδος αἰγὶς μυρίων 

φθογγάζεται κλαγγαῖς δρακόντων Δ. 2. 

11. 
πάλλω)] ἃ. «λαλε χερσὶ θαμινὰ βραχυσίδα- 

ρον ἄκοντα πάλλων ἴσα τ’ ἀνέμοις (5ς. 

᾿Αχιλλεύς) Ν, 8. 46. Ὁ. πιο, ἃ Ρᾶ99., 
ἐξα, φιῦοορ (οί. Ο. 18. 72; Ιευτηδηῃ, 

Ηομ. Νόγϊοσγ, 001.) καὶ πέραν πόν- 
τοῖο πάλλοντ᾽ αἰετοί Ν, δ. 21. πιοῖ., καὶ ἐς 

Αἰθίοπας Μέμνονος οὐκ ἀπονοστήσαντος 

ἔπαλτο (8ς. ὄνυμ᾽ αὐτῶν: ἔπαλτο ὁ Σ 

ἐπάλθη ϑορπείάενήπ: ἐπᾶλτο δὴ ἐφάλλο- 
μαι ἀυοςίυπι οοὐά.) Ν. 6. δύ. ς. ἴῃ 

ἐπλοβέ8. ἀνὰ δ᾽ ἔπαλτ᾽ ὀρθῷ ποδί (ν. 
ἀναπάλλω) Ο. 18. 72. 

παμβίας} αἱ! »ιαςίενίηρ, αἱ! βοισεν[μὶ κε- 
ραυνῷ παμβίᾳ Ν. 9. 24. 

πάμπᾶν] αἱορείδεν, εταραβιβίης νετῦϑ. 

ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν ψυχάν Ο. 2. 69. 

οἱ δ᾽ ἀπὸ πάμπαν εἴργοντες Ο. 18. δ9. 
ἐπεὶ τοῦτον ἢ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι 

οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷ, εἴλετ᾽ αἰῶνα --- Πολυ- 

δεύκης Ν. 10. δ8. “μακάρων τ᾽ ἐπιχώριον 
τεθμὸν πάμπαν ἐρῆμον ἀπωσάμενος" Πα. 

4. 41. τὸ δὲ μὴ ΔΙ φίλτερον σιγῷμι πάμπαν 
τ. 81 δὰ Δ. 2. ἀλλ’ ᾧτινι μὴ λιπότεκνος 

σφαλῇ πάμπαν οἶκος Παρθ. 1. 17. 
παμπειθής] αἱΐ ῥεγεμαςῖυε τὸν δὲ παμ- 

πειθῆ γλυκὺν ἡμιθέοισιν πόθον Ρ. 4. 184. 

παμποίκϊλος) ρα ηεϑά αἱ οὐν καρπὸς 

ἐλαίας ἔμολεν “Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν 
ἀγγέων ἕρκεσιν παμποικίλοις (ν. ἄγγος: 

ἐζωγραφοῦντο γὰρ αἱ ὑδρίαι Σ.) Ν. 10. 86. 
παμπόρφῦρος, -ον] ἀεερ-ρεινρίςΕ ἴων ξαν- 

θαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι Ο. 0. δῦ. 
πάμπρωτος] {ἐγε! "Ἐπεὶ πάμπρωτον 

εἶδον φέγγος" Ῥ. 4. 111. “θηρός, ὃν πάμ- 
πρῶτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ ἐν Νεμέᾳ 
Ἡσσακ]εβ Βροδβ8 οὗ πὸ Νοηιοδῃ Ἰΐοῃ 1. θ. 

48. 

409 πᾶἄνάγύὕρις 

Παμφάης) α πιαίογηαὶ ἀποεβίοσ οἱ ΤὨσαὶοβ 
οὗ Ατροϑ. Κάστορος δ᾽ ἐλθόντος ἐπὶ 
ξενίαν πὰρ Παμφάη Ν. 10. 49. 

παμφάρμᾶκος) αἱ! ῥοιεν[μὶ ἴηι Ὁτηιεαρὶς 

παμφαρμάκου ξείνας ἐφετμαῖς ἱ. ς. οἵ 
Μεάσδ Ρ. 4. 238. 

παμφόρος) εαννγίηρ αἱ! αἰ παμφόρῳ 

χεράδει τυπτόμενον Ρ. 6. 18. 
Πάμφῳῦλος} 80π οὐ Αἰρίπιϊοθ, Ὀτοῖμεσ οὗ 

Ὀγπιδβ; ἰουπάοτς οὗ [Π6 Ῥοτὶς οἰδῃ οἱ 186 
Ῥδιωργ]οὶ. Παμφύλον καὶ μὰν ᾽Ἦρα- 
κλειδᾶν ἔκγονοι Ρ. 1. 62. 

πάμφωνος, -ον] {{|] υοἱοεά; αἰ εχ ῥγεοοίυδ 
παμφώνοισί τ᾽ ἐν ἕντεσιν αὐλῶν Ο. 1. 12. 

παμφώνων ἰαχὰν ὑμεναίων Ρ. 8. 17. παρ- 
θένος αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον μέλος Ρ. 12. 

19. κλέονται δ᾽ ἕν τε φορμίγγεσσιν ἐν 
αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς μυρίον χρό- 

νον 1. ὅ. 27. 

Πᾶν] τὰς ροὰ Ῥδη. Ματρί, τὰν κοῦραι 

παρ᾽ ἐμὸν πρόθυρον σὺν Πανὶ μέλπονται 

θαμὰ σεμνὰν θεὸν ἐννύχιαι Ρ. 8. 18. ὦ 
Πάν, ᾿Αρκαδίας μεδέων καὶ σεμνῶν ἀδύτων 

φύλαξ, --- Ματρὸς μεγάλας ὀπαδέ, σεμνᾶν 
Χαρίτων μέλημα τερπνόν ἐγ. ϑὅ. ὦ μάκαρ, 
ὃν τε μεγάλας θεοῦ κύνα παντοδαπὸν 

καλέοισιν ᾿Ολύμπιοι (3Ξς. Πάν: ν. (οηι- 

πιεπί. ϑιίερμαπὶ ἐπ Αὐβίοιῖ., ἘμΒες. 14015 

81, ν. 804, 8 Καῦς, «οἰ. ζοτητηςηῖς. Απ- 

ΟὨΥΣ, Ὁ. 148, 80 Κδρο) ἐγ. 96. τεβῖ., 

Σ ΤὨοοοτίξ., δ. 14Ὁ: φησὶ δὲ καὶ Πίνδαρος 

τῶν ἁλιέων αὐτὸν (-- Πᾶνα) φροντίζειν 
ἱ. 6. υαηάος ἢ᾽β οὐἱὲ {16 Πὰν ἄκτιος ἔτ. 98. 

ΑΕ]. Ατἰϑά., ὃ. 331 Κοεὶ!: τὸν Πᾶνα, 

χορευτὴν τελεώτατον θεῶν ὄντα, ὡς Πίν- 

δαρος τε ὑμνεῖ (νετρα χορευτὰν --- θεῶν 
Ῥιπάασγο ἐγίδυϊε ϑοῆγ.) {τ, 99, Σ Βογη. 

νεγε. Οεογα., 1. 17: Ῥαηα Ῥιπάδγιβ ς 
Μογουῖο οἰ Ῥοπείορᾶ ἰὼ Γγοᾶσο στοαῖς 

εὐἀΐζυπι βου δὲ (Ττηράπαγο, διυὰ. ὕτθιῃ. 

(1967), Ρη. 184544.: ἐοχ Αροϊϊιης οἱ Ῥεπε- 

ἴορα, ςοἀά.) ἔτ. 100. 

πᾶναγῦρις) αεεεηιδὶν Ζηνὸς ἀμφὶ παν- 

ἀγνριν Λνυκαίον Ο. 9. 96. οὐδὲ παναγν- 
ρίων ξυνᾶν ἀπεῖχον καμπύλον δίφρον, 

Πανελλάνεσσι δ᾽ ἐρίζομενοι δαττάνᾳ χαῖρον 
ἵππων 1. 4. 88. 



πανατῖ 

παναπί ᾿᾿ὦ παναπί --- εὐγρύοπα Κρονίων" 
(πανάπειρον βὺρρ. Ο--Ἡ:: πανάπιστε 
8η6}}}) Πα. 8Α. 14. 

πανδαίδἅλος, -ον] γεεῤίεπάε πανδαί- 
δαλόν τ᾽ εὐκλέ᾽ ἀγοράν ἱπ Αἰμοη58 ἔτ. 
18. ὅ. 

πανδείμᾶτος ἐπ σονεῥίείε ραπὶς πανδεί- 
ματοι μὲν ὑπὲρ πόντιον Ἕλλας πόρον 
ἱερόν 5ς, ὃ τῆς Ῥεγβίϑῃβ ἔγ, 189. 

πάνδοκος, -ον] αἱΪ ὡεϊο δ Διὸς -- 
πανδόκῳ ἄλσει Ο. 8. 17. ξενίαις πανδόκοις 

Ο. 4. 1δ. πάνδοκον ναὸν εὐκλέα δια- 

νέμων Ρ. 8. 61. 

πανδοξία]) αδεοίμίε φίονν ἔστι δ᾽ ἐν εὐτυ- 
χίᾳ πανδοξίας ἄκρον Ν. 1. 11. 

πάνδοξος)} αἱϊ-ρονίοις πάνδοξον 

λάδα σταθμὸν --- ὑμνήσω Παρθ. 2. 9. 

(Πάνδωρος)] ν. Σ, Πα. δ. 42. 

Πιἀνέλλδνες] αἱ! [λ6 Ογνεεῖς ἱπποτροφίας 
τε νομίζων ἐν Πανελλάνων νόμῳ 1. 2. 88. 

Πανελλάνεσσι δ᾽ ἐριζόμενοι δαπάνᾳ χαῖρον 
ἵππων 1. 4. 29. 

ΠΙαανελλάς) 4:|-Ονέειε θύεται γὰρ ἀγλαᾶς 
ὑπὲρ Πανελλάδος, ἄν τε Δελφῶν ἔθνος 
εὔξατο λιμοῦ Πα. 6. 62. 

πᾶνέτης] α1] γεαν γομπὰ νιφόεσσ᾽ Αἴτνα, 
πάνετες χιόνος ὀξείας τιθήνα (ςοἀά.: 

πανέτης Οἢγίϑι:.) Ρ. 1. 20. 

Πανθοοί 4 Ὀεϊρμὶς ρεεϑβὲ Πα. 6. 74, 
ν. δάϊ δὰ ἴος. 

παννυχίζω)] ίαν αἱ! πῖρλ! ἰΙοηρ τοῖσιν δὲ 

δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλομένα συν- 
εχὲς παννυχίζει 1. 4. θ6. 

Αἴο- 

πάννυχος] αἱ! πἰρλι ἰοηξ 1αι πάννυχος 
ὑτ. 8384. 22. 

παντᾷ] ευενγιυδενε πρόφαντον σοφίᾳ καθ᾽ 
“Ἕλλανας ἐόντα παντᾷ Ο. 1. 110. παντᾷ 
ἀγγελίαν πέμψω ταύταν Ο. 9. 24. ἐχθρὰ 
Φάλαριν κατέχει παντᾷ φάτις Ρ. 1. 90. 
᾿Ιξίονα --- ἐν πτερόεντι τροχῷ παντᾷ 

κυλινδόμενον Ῥ. 2. 28. ὥρννεν κάρυκας 
ἐόντα πλόον φαινέμεν παντᾷ Ῥ. 4. 171. 
παντᾷ δὲ χοροὶ παρθένων λυρᾶν τε βοαὶ 
καναχαί τ᾽ αὐλῶν δονέονται Ῥ. 10. 838. 
ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος 

1. 4.1. 

410 παρά, πάρ 

παντελής} αεοονιρ  ςπίηρ {5 {πμ|1 σοιεγοα 

ὁ παντελὴς ᾿Ενιαυτὸς ῶὡραί τε Θεμίγονοι 

Πα. 1. ὅ. 
πάντεχνος, -ον] οἵ »"αΞίεγὶγ «Ἀ}1} παν- 

τέχίνοις) ᾿Αφαίστου παλάμαις καὶ ᾿Αθά(- 

νας Πα. 8. 65. 

παντοδᾶπός] οἱ αἰΐ ἱμάς παντοδαποῖσιν 
-- ξένοις Ο. 8. 26. ᾿Ασκλαπιόν, ἦροα 

παντοδαπᾶν ἀλκτῆρα νούσων Ῥ, 8. 2. 
ἀντὶ μόχθων παντοδαπῶν --- ξυνὸν ὀρθῶ- 
σαι καλόν Σ. 1. 46. παντοδαπῶν ἀνέμων 

ῥιπαῖσιν [τ. 38. 2. ὦ μάκαρ, ὄν τε μεγά- 
λας θεοῦ κύνα παντοδαπὸν καλέοισιν 

᾿᾽Ολύμπιοι (8ς. Πάν: ν. Πάν: οἵ. παμφυές, 

Ἐρἰὰ. Ηγπιη., 2. 2, 9 Μδ.8) (τσ. 96. 2. 

πάντοθεν) [γον αἱϊ οἰάες, αἱ αδομ γνίοις 

περάπτων πάντοθεν φάρμακα Ῥ. 8. 62. 
πλατεῖαι πάντοθεν λογίοισιν ἐντὶ πρόσοδοι 
νᾶσον εὐκλέα τάνδε κοσμεῖν Ν. 0. 45. 

παντοῖος] οἱ αἰϊ κίας φόρμιγγ᾽ ᾿Απόλ- 
λὼν ἐἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώ- 
κων ἁγεῖτο παντοίων νόμων Ν. δ. 38. 
χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν ρτ. Ν. 

8. 42. θύματα μειγνύντων --- παντοῖα 
(παντοῖα εοὐά. ΡΙυϊατοῆὶ : πο παρεξ, υὲ 

νἱά., Π.) Θρ. 7. 10. 

πάντολμος αἱΐ αἀνεπίεγὶηρ τὸ πάντολ- 

μον σθένος 'Ηρακλέος ---- ὑμνήσομεν; (πάνν 

ςοὐά. ΡΙμξατγο ὶ) ἐγ. 29. 4. 

πάντως] ὧν αἱ! »ιεαης, αἱ αἰ! εοςί5 τὸν 
μονοκρήπιδα πάντως ἐν φυλακᾷ σχεθέμεν 
Ρ. 4. 18. 

πάομαι] ρνί. πέπᾶμαι, λαυε σοφιίνεά, λαυε 
εἰ γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ 

πόνῳ πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ Ῥ. 8, 78. ὃς 
ἀμαξοφόρητον οἶκον οὐ πέπαται ἔτ. 

1058}. 2. 
παπταίνω) γαζε τάφε δ᾽ αὐτίκα παπτά- 

ναις ἀρίγνωτον πέδιλον (Βοοοκῃ: παπτή- 
νας οσοὐά., ἀεί. Ἐοτβθπιαπ, 91) Ρ. 4. 90. 

τπιεῖ., μηκέτι πάτπταινε πόρσιον Ο. 1. 114. 

αἰσχύνων ἐπιχώρια παπταίνει τὰ πόρσω 

Ῥ. 8. 22. τὰ μακρὰ δ᾽ εἴ τις παπταίνει, 

βραχὺς ἐξικέσθαι χαλκόπεδον θεῶν ἕδραν 
1. 1. 44. 

παρ- ἰπ οοπιρουπάϑ, ν. παρα-. 

παρά, πάρ] (νι ἀροςορο οἰΐοη Ὀείοτς μ, 



παρά, πάρ 

π, δ᾽ 4150 κ, σ, τ, χ, ζ, β; ν] δῃηδβέσορβε 

Πα. 22. 10.) 1, ς. δος., ἃ. 10, ἰοιυναγας 

ἢ νΌ. οἱ πιοίίοη. παρ’ εὐδείελον 
ἐλθὼν Κρόνιον Ο. 1. 111. παρὰ Κρόνον 
τύρσιν Ο. 2. 70. Κρόνιον παρ᾽ ὄχθον 
Ο. 9. 8. καί κεν ἐν ναυσὶν μόλον --- ᾿Αρέ- 

θοισαν ἐπὶ κράναν παρ᾽ Αἰτναῖον ξένον 

ῬΡ. 8. 69. ἰόντι γᾶς ὀμφαλὸν παρ᾽ ἀοίδιμον 
Ῥ. 8. ὅϑ. οὐδὲ μολόντων πὰρ ματέρ᾽ ἀμφὶ 

γέλως γλυκὺς ὦρσεν χάριν Ῥ. 8. 88. ἴτε 
σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ ματρὶ πὰρ 

Μελίαν χρυσέων ἐς ἄδυτον τριπόδων 
θησαυρόν Ρ. 11. 4. Κασσάνδραν --- πόρεν᾽ 

᾿Αχέροντος ἀκτὰν παρ᾽ εὔσκιον νηλὴς 
γννά Ρ. 11. 81. σώματα δὲ παρὰ Κρονίδαν ᾿ 
Κένταυρον ἀσθμαίνοντα κόμιζεν Ν. 3. 47. 

ἀφνεὸς πενιχρός τε θανάτου παρὰ σᾶμα 

νέονται (πέρας ἅμα εοηὶ. ᾿Νςἰβεῖοεγ) Ν, 7. 

19. παρὰ μέγαν ὀμφαλὸν εὐρυκόλπον 
μόλεν χθονός Ν. 7. 38. Κάστορος δ᾽ ἐλθόν- 
τὸς ἐπὶ ξενίαν πὰρ Παμφάη Ν. 10. 49. 
πατρὸς ἀγλαὸν Τελεσάρχου παρὰ πρό- 
θυρον ἰὼν 1. 8. 2. Κύγνθιον παρὰ κρημνόν 
Πα. 12. 8. παρ᾽ ἁλμυρὸν οἴχεσθον Παρθ. 
2. 71. Ὁ. δεοίάε, ὃν παρ᾽ Εὐρώτα 
πόρον Ο. 0. 38. σόν τε, Κασταλία, πάρα { 

᾿Αλφεοῦ τε ῥέεθρον Ο. 9. 17. τὸν εἶδον 
κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ βωμὸν παρ᾽ ᾿Ολύυ- 
τον Ο. 10. 101]. χρυσότοξον θέμεναι παρὰ 
Πύθιον ᾿Απόλλωνα θρόνους Ο. 14. 10. 

᾿Αμένα παρ’ ὕδωρ Ρ. 1. θ7. παρὰ δὲ τὰν 

εὔυδρον ἀκτὰν “Ἱμέρα Ρ. 1. 79. παρ᾽ ἐμὸν 

πρόθυρον Ρ. 8. 78. ᾿᾿τὰρ χθόνιον ᾿Αίδα 

στόμα’ Ῥ. 4. 48. πὰρ μέσον ὀμφαλὸν 
Ῥ. 4. 714, ᾿Αμφιτρύωνος ἀγλαὸν παρὰ 

τύμβον Ν, 4. 20. πὰρ βωμὸν πατέρος 

"Ἑλλανίου στάντες Ν. δ. 10. παρὰ Καστα- 

λίαν τε (ν. 1. Κασταλίᾳ) Ν. 6. 87. θεοῦ 

παρ᾽ εὐτειχέα δόμον Ν. 7. 46. θαρσαλέα 
δὲ παρὰ κρατῆρα φωνὰ γίνεται Ν. 9. 49. 
ἀλλά οἱ παρά τε πυρὰν τάφον θ᾽ 'Ελικώ- 

νιαὶ παρθένοι στάν 1. 8. 67. Δηρηνὸν 

᾿Απόλλωνα πάρ τ᾽ ᾿Αφροίδίταν Πα. 3. ὅδ. 
χθονὸς ὀμφαλὸν πὰρ σκιάεντα μελπόμεναι 
Πα. 6. 17. γᾶς παρ᾽ ὀμφαλὸν εὐρύν Πα. 

θ. 120. οἷαν Βρομίου [τελε]τὰν καὶ παρὰ 
σκᾶ[πτ]ον Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις 

παρά, πάρ 

ἵσταντι Δ. 2. 7. οἵ τ’ ἀργίλοφον πὰρ 
Ζεφυρίον κολώναν νί ἔτ. 1400. δ. Αἰγντ- 

τίαν Μένδητα, πὰρ κρημνὸν θαλάσσας 

ἔσχατον Νείλου κέρας (τ. 301. 1. ς. 

εοηίγανν ἰο, αραΐη5 ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ 

δίκαν Ο. 2. 16. “φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν 

ἀνδράσιν πολιαὶ θαμάκι παρὰ τὸν ἁλικίας 

ἐοικότα χρόνον" Ο. 4. 27. μὴ παρὰ καιρὸν 

Ο. 8. 24. τὸ καυχᾶσθαι παρὰ καιρὸν 
μανίαισιν ὑποκρέκει Ο. 9. 838. πολλὰ δ᾽ 
ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν Ο. 12. 10. 
καὶ τὰν παρ᾽ ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα -- 
κτίσιν Ο. 18. 88. τί κομπέω παρὰ καιρόν; 

Ῥ, 10. 4. τὸ δὲ πὰρ δίκαν γλυκὺ πικροτάτα 
μένει τελευτά. 1. 7. 47. ἅ. ρας, ὃν 

α. παρὰ σκοπὸν οὐ χρὴ τὰ πολλὰ βέλεα 

καρτύνειν χεροῖν Ο. 18. 94. μαθὼν δέ τις 
ἀνερεῖ, εἶ πτὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον ὄαρον 

ἐννέπων (ἰ. ο. εἰ λοξὰ καὶ οὐκ ἀληθῆ λέγω 

ΣῚ Ν. 7. 09. οὐ πὰρ σκοπόν τ. θα. ρμ. 
παρὰ ναῦν δ᾽ ἰθύει τάχιστα δελφίς ἔτ. 
9834. β. πιεῖ., δενομά, ἐχεοεεάϊηρ, ῥαεί 

παρ᾽ αἶσαν ἐξερεθίζων Ῥ. 8. 13. ε. 

ο'άε ὃν εἰάς ἱ;, ἴηι ἐοηερανγίφοι τυ ἕν παρ’ 

ἐσλὸν πήματα σύνδνο δαίονται βροτοῖς 
ἀθάνατοι Ρ. 8. 81. “εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ 
σοφὸν ἀντιφερίξαι, ἐρέω ΡῬ. 9. δ0. σὲ 

δ᾽ ἐγὼ παρά μιν αἰνέω μέν, Γηρνόνα 

(παρ᾽ ἀμὶν ν. 1. ἰπ οοὐά. ΑΙΠ5Εα 15, 56ἀ 

ν. Σ δὰ ἴος., παρ᾽ αὐτὸν τὸν ᾿Ηρακλέα) 

τ. 81 δὰ Δ. 2. παρὰ Λύδιον ἅρμα πεζὸς 

οἰχνέων ἐτ. 206. ἢ [ον {με βαλε οὐ 
οὐ χθόνα ταράσσοντες --- οὐδὲ πόντιον 

ὕδωρ κενεὰν παρὰ δίαιταν Ο. 2. θὅ. Ε. 

οἵ αἰϊογσπαϊίοη, Κάστορος βίαν, σέ τε, 

ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶν, τὸ μὲν παρ᾽ 

ἅμαρ ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ᾽ οἰκέοντας 
ἕνδον ᾽Ολύμπου ευεγν Ξεεονὰ ἀαν Ῥ. 11. 
03. 
2. ς. μεπ., ἃ. ἤγοθι οὗ πιοῖϊΐοπ ἔγοπι, ἔγονῃ 

δεσίάε ἵκων δ᾽ -- παρ᾽ εὐηράτων 

σταϑμῶν Ο. ὅ. 9. ᾿᾿ἀντρόθε γὰρ νέομαι 

πὰρ Χαρικλοῦς καὶ Φιλύρας᾿ Ρ. 4. 108. 

κωμάσομεν παρ᾽ ᾿Απόλλωνος Σικνωνόθε, 

Μοῖσαι, τὰν νεοκτίσταν ἐς Αἴτναν Ν. 9. 1. 

Θέμιν --- ᾿ὠκεανοῦ παρὰ παγᾶν Μοῖραι 
-- ἄγον (τ. 80. 2. Ρ. μονὴ τους 



παρά, πάρ 

τποὔσοῃ, α. παρὰ πατρὸς εὔδοξον 

ἹἹπποδάμειαν σχεθέμεν Ο. 1. 70. ἀρέομαι 
πὰρ μὲν Σαλαμῖνος ᾿Αθαναίων χάριν μισ- 

θόν Ῥ. 1. 70. εἴ τι καὶ φλαῦρον παραι- 
θύσσει μέγα τοι φέρεται πὰρ σέθεν Ρ. 1. 

88. χρὴ τὰ ἐοικότα πὰρ δαιμόνων μαστευ- 

ἐμεν Ῥ. 8. ὅϑ. εὖχος ἤδη παρὰ Πυθιάδος 
ἵπποις ἑλών Ῥ. 5. 21. Βββ. οἱ ρΐαεος οἵ 
οτίρίη. συμβαλεῖν δ᾽ εὐμαρὲς ἦν τό τε 

Πεισάνδρου πάλαι αἷμ᾽ ἀπὸ Σπάρτας, --- 
καὶ παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ῥοᾶν κεκραμένον ἐκ 
Μελανίπποιο μάτρωος (Βετρὶε: ῥοὰν ςοἀά.) 

Ν, 11. 80. ς. πὰρ ποδός, αἱ 

γνόντα τὸ πὰρ ποδὸς Ρ. 8. 60. τῶν δ᾽ 

ἕκαστος ὀρούει, τυχών κεν ἁρπαλέαν σχέ- 

θοι φροντίδα τὰν πὰρ ποδός Ρ. 10. 62. 

3. ς. ἀδξ. α. δεςίάς, ὃν οἱ ρ»ἱαςε. παρ’ 

᾿Αλφεῷ Ο. 1. 20. πὰρ ποδί Ο. 1. 174. 
παρὰ βωμῷ Ο. 1. 98. παρ᾽ ᾿Αλφειῷ Ο. 

Ἴ. 16. παρὰ Κασταλίᾳ Ο. 7. 17. πὰρ 
Κρόνου λόφῳ Ο. 8. 11. ἀρχαίῳ σάματι 

πὰρ Πέλοπος Ο. 10. 34. παρ᾽ εὐκλέι Δίρκᾳ 
Ο. 10. 8δ. συγγόνῳ παρ᾽ ἑστίᾳ Ο. 12. 14. 
ὁμιλέων παρ᾽ οἰκείαις ἀρούραις Ο. 12. 19. 

κόλποις παρ᾽ εὐδόξοις Πίσας Ο. 14. 28. 

παρὰ Βοιβιάδος κρημνοῖσιν Ῥ. 8. 84. 
“'Καφισοῦ παρ’ ὄχθαις Ῥ. 4. 46. παρὰ 

καλλιχόρῳ ναίοισι πόλι Χαρίτων (καλλί- 

χορον --- πόλιν ὙΒεοη) Ρ. 12. 26. παρὰ 
μὲν ὑψιμέδοντι Παρνασσῷ (Ττῖς].: πὰρ 

οοὐά.) Ν. 2. 19. Παλίου δὲ πὰρ ποδί 

Ν. 4. δ4. [παρὰ Κασταλίᾳ τε (ν. Ἰ. Καστα- 

λίαν) Ν. 6. 87.) τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς 

ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων Ν. 6, δδ. Κρο- 

νίου πὰρ τεμένει Ν, 6. 01. παρὰ πεζοβόαις 

ἵπποις τε Ν. 9. 84. Ἥβα τελείᾳ παρὰ 

ματέρι βαίνοισ᾽ Ν. 10. 18, (χαλκὸν) 

Λύκαιον πὰρ Διὸς θῆκε δρόμῳ Ν. 10. 48. 
ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Διὶ 
νέμονται Ν. 10. δὅ6. παρὰ Κασταλίᾳ καὶ 

παρ᾽ εὐδένδρῳ μολὼν ὄχθῳ Κρόνου Ν. 
11. 84. ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ πὰρ 

Εὐρώτᾳ πέλας 1. 1. 29. Καίκου παρ᾽ 
ὄχθαις 1. ὅ. 42. παρ᾽ εὐτειχέσιν Κάδμον 
πύλαις 1. 6. 76. παρὰ καλλιρόῳ Δίρκᾳ 
1. 8. 19. Ζηνὶ μισγομέναν ἢ Διὸς παρ᾽ 

ἀδελφεοῖσιν 1. 8. 86. ποτίκολλον ἅτε ξύλον 

412 παραδίδωμι 

παρὰ ξύλῳ ἐν. 241. Ὁ. ἐπ δε βγόξοηεδ 

οἱ, α. υὐδδι, ὃν 1λε οἵάς οἵ, αϑιοηρ παρὰ 

μὲν τιμίοις θεῶν Ο. 2. θῦ. ἀκίνδννοι δ᾽ 

ἀρεταὶ οὔτε παρ᾽ ἀνδράσιν οὔτ᾽ ἐν ναυσὶ 
κοίλαις τίμιαι Ο. 0. 10. Μοῖσα, καὶ πὰρ 

Δεινομένει κελαδῆσαι πίθεό μοι Ρ, 1. δ8. 

εὐμενέσσι γὰρ παρὰ Κρονίδαις Ῥ. 3. 26. 

παρὰ τυραννίδι Ρ. 2. 87. καὶ θεοὶ δαίσαντο 
παρ᾽ ἀμφοτέροις Ῥ. 8. 98. σάμερον μὲν 

χρή σε παρ’ ἀνδρὶ φίλῳ στᾶμεν Ρ. 4. 1. 
παρὰ ματρὶ μένειν Ρ. 4. 186. Κόλχοισιν 
βίαν μεῖξαν Αἰήτᾳ παρ᾽ αὐτῷ Ρ. 4. 218. 

(Ὑπερβορέων), παρ᾽ οἷς ποτε Περσεὺς 
ἐδαίσατο λαγέτας Ρ. 10. 81. γάμον δαί- 
σαντα πὰρ Δὶ Κρονίδᾳ Ν. 1. 72. νῦν δὲ 

παρ᾽ Αἰγιόχῳ κάλλιστον ὄλβον ἀμφέπων 
ναίει! 1. 4. 88. σεμνᾷ μὲν κατάρχει Ματέρι 
πὰρ μεγάλᾳ ῥόμβοι τυπάνων Δ. 3. 9. 

παρὰ δέ σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν 

ὄλβος ἱ. 6. ἰπ ἐμοῖς σουπίγγ Θρ. 7. 7. 
β. τιεῖ., τοί καλός τοι πίθων παρὰ 

παισίν, αἰεὶ καλός ἐπ ἐπε ορίπίοη οἱ Ῥ, 3, 

73. κοινᾶνι παρ᾽ εὐθυτάτῳ γνώμαν πιθών, 
πάντα ἰσάντι νόῳ ἐν ἐδλε )μάρενιεη! οἱ Ῥ. 

8. 28. αἰὼν δ᾽ ἀσφαλὴς οὔτ᾽ ἔγεντ᾽ οὔτ᾽ 
Αἰακίδᾳ παρὰ Πηλεῖ οὔτε παρ᾽ ἀντιθέῳ 

Κάδμῳ Ρ. 8. 81. 
4. α. ἴῃ ἐπιε58,8. ““παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι 

ϑεός᾽᾿ (ν. παρατρέπω) 1. 8. 10. Ὁ. 

σχαβ. τὶν μὲν [πά]ρ μιν --- ἐμὶν δὲ 

πὰρ] κείνοι[σ Πα. 10. 18---9 )ν πάρα Πα. 

22, 9. νέϊμομαι παρὰ ἐγ. 21δΌ. 9. 

παρᾶγορέομαι) ἐχῆονὶ οὐλίῳ μιν ἐν "Άρει 
παραγορεῖτο μή ποτε σφετέρας ἄτερθε 
ταξιοῦσθαι δαμασιμβρότον αἰχμᾶς Ο.9. 77. 

παρᾶγω] «εὔμοε ἢ ἑτέρῳ λέχει δαμαζο- 
μέναν ἔννυχοι πάραγον κοῖται; (85. Κλυ- 

ταιμήστραν) Ρ. 11. 26. σοφία δὲ κλέτττει 

παράγοισα μύθοις Ν. 7. 28. 

παραδέχομαι]) ἱπλεγ ὠ τέκεν ἑπτὰ σοφώ- 

τατα νοήματ᾽ ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν παρα- 
δεξαμένους παῖδας Ο. 7. 72. 

παραδίδωμι) ῥναηὶ ἑτέροισι δὲ κῦδος 
ἀγήραον παρέδωκ᾽ Ῥ. 2. δῶ. πότμον 

παραδόντος (8.0. πλοῦτον) Ρ. ὅ. 8. ᾿Ιαολ- 

κὸν πολεμίᾳ χερὶ προστραπὼν Πηλεὺς 

παρέδωκεν Αἰμόνεσσιν Ν. 4. δ6. “ἀλλ᾽ ἄγε 



παραθαλάσσιος 

τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν παρδίδωμ᾽" Ζουβ 
ΒΡΘΌΚΕ Ν. 10, 88. 

παραθαλάσσιος) ὃ» 1ἦἠε ςεα Εὐρυνόμα 
Χάριτίας) πίαραθαλα]σσίας ἔτικτεν (δυρρ. 

Βοσρκ, ὅ2611: “Ἐπυτγῃοπιο οὐπὶ 511 Οοοϑῃὶ 

Πἴα, 1π πιατὶβ ἔυπάο Ογαδοβ ραγίυ εὐἀϊάϊξ,᾽" 
Βογρκ) 2 “γ. 8388. 11. 

παραιθύσσω] α. ἰπίταηϑ., ἐν ομἐ οὗ Βρασίμβ. 

εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει, μέγα τοι 
φέρεται πὰρ σέθεν απ» τνιαῖ τρανὴ εἰγεσλ 
οι, Βοντὰ Ρ. 1. 87. Ὁ. ἰγδῃβ., νι αλδ 
ο Πν ομ, δηιὶέ ταοῖ. καὶ συμμαχία 

θόρυβον παραίθυξε μέγαν Ο. 10. 18. 

παραινέω] αἀνίξε, πιαὴε αἴσαγε οἵ, ς. ἀος. ἃ 
ἀδε, ἐφημοσύναν. τά ποτ᾽ ἐν οὔρεσιν 

φαντὶ μεγαλοσθενεῖ Φιλύρας υἱὸν ὀρφανι- 
ζομένῳ Πηλείδᾳ παραινεῖν Ρ, 6. 28. υἱοῖσί 
τε φράζων παραινεῖ (5.. τοῦτ᾽ ἔπος) 

Ι. 6. 68. 
παραιτέω)] τος., δερ [ον οπϑϑεὶ οὐδ 

ἀμόχθῳ καρδίᾳ προσφέρων τόλμαν παραι- 
τεῖται χάριν (3ς. τὰ ᾿Ολύμπια νικῆσαι Σ.) 
Ν. 10. 80. 

παράκειμαι) ἰΐδ δεείάς παρκείμενον δὲ 
συλλαβὼν τέρας Ο. 18. 78. ταες., ἐλᾷ δὲ 
καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών, φρο- 

νεῖν δ᾽ ἐνέπει τὸ παρκείμενον (ὡς δεῖ περὶ 

τοῦ παρόντος φροντίζειν Σ.) Ν. 8. 76. 
παρακοινάω] τηεά., ρηβά ο. ἀςς. ἃ ἀαῖ., 

πάντα λόγον --- συγγενέσιν παρεκοινᾶθ᾽. 
Ρ, 4. 183. 

παραλέχομαι 6 υὐἱδ ο. ἀαΐῖ., 
νεφέλᾳ παρελέξατο Ρ. ὃ. 86. 

παραλύω] νείξαςε ἔγοπι ς. ἃςς. ἃ βοῃ,, 
τὸ δὲ τυχεῖν πειρώμενον ἀγωνίας ἀφροσύ- 

νας παραλύει (παραλύει δυσφρονᾶν Ὠἱϊπ- 
ἀοτί.) Ο. 3. 82. 

παρᾶμείβω) πιεά. (οί. παραμεύομαι.) 
8. ουεγαλε θεός, ὃ - καὶ θαλασσαῖον 

παραμείβεται δελφῖνα Ρ. 2. δ0. 
5. ἰσαά αΞίγαγ θυμέ, τίνα πρὸς ἀλλοδα- 

πὰν ἄκραν ἐμὸν πλόον παραμείβεαι; 
(Βοεοκι: -αμείβῃ, -αμείβη οοἀά.: παρα- 

μείβεις Μα665.) Ν. 8. 27. 

παραμένω)] εἰαηά [α:ἰ ἦ κεν ἀμνάσειεν 

οἷαις ἐν πολέμοισι μάχαις τλάμονι ψυχᾷ 
παρέμειν". Ῥ. 1. 48. υἱοὺς --- παρμένοντας 

ἐπεὶ 

418 πάρειμι 

αἰχμᾷ Ρ. 8. 40. πιεξ., εὐανθεῖ δ᾽ ἐν ὀργᾷ 
παρμένων --- μὴ κάμνε λίαν δαπάναις 

Ῥ.1. 89. 

παράμερος) ἀαΐν, εονηέηρ σαὶ αν τὸ 
δ᾽ αἰεὶ παράμερον ἐσλόν Ο. 1. 959. 

παρᾶμεύομαι] -- παραμείβομαι, Ξεγῥαϑ55 
εἰ δὲ τις ὄλβον ἔχων μορφᾷ παραμεύσεται 
ἄλλους (τέμπη ς : ἄλλων ςοἀά.) Ν. 11.118. 

παραπειράομαι] »ιαλὸ ἐδεὶ οἱ ο. ββῃ., 

Οὐλυμπία --- να μάντιες ἄνδρες ἐμπύροις 

τεκμαιρόμενοι παραπειρῶνται Διὸς ἀἄργι- 

κεραύνον, εἴ τιν’ ἔχει λόγον ἀνθρώπων 
πέρι Ο, 8. 8. 

παραπλάζω)] «. δοῖ., οατδο ἰο τατον 
αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ παρέπλαγξαν καὶ 
σοφόν Ο. 7. 81. Ὁ. μΡᾶ855., 60 ἀείγαγ ταχεῖ. 

οὐδ᾽ Ὑπερμήστρα παρεπ' λάγχθη, μονό- 
ψάαφον ἐν κολεῷ κατασχοῖσα ξίφος Ν. 10. 6. 

παραστάτας) εονηναίε ἐπι αν Τελαμὼν 
᾿Ιόλᾳ παραστάτας ἐὼν Ν. 8. 31. 

παρασφάλλω)] ἰδανιί τὸν δ᾽ αὖ κατα- 
μεμφθέντ᾽ ἄγαν ἰσχὺν οἰκείων παρέσφαλεν 
καλῶν --- θυμὸς ἄτολμος ἐών Ν. 11. 831. 

παρατ'ρέπω] ἐπγη αοἰάε ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ 
κεφαλᾶς γεϊτΤαντάλου λίθον παρά τις 

ἔτρεψεν ἄμμι θεός, ἀτόλματον ᾿Ἑλλάδι 
μόχθον 1. 8. 10. 

παράτ'ροπος, -ον]Ἱ {ΠΠε εὐναὶ δὲ παρά- 
τροποι Ῥ. 2. 86. 

παρδᾶἄλέα] ἱεοραγά «ἀὐη ἀμφὶ δὲ παρδα- 

λέᾳ στέγετο φρίσσοντας ὄμβρους Ρ. 4. 81. 
πάρεδ'ρος] (-ος, -ον, -Ε.} ο᾽,6 τοὴο οἱές ὑδείάσ, 

βανίμεν “Ῥαδαμάνθυος, ὃν πατὴρ 
ἔχει μέγας ἑτοῖμον αὐτῷ πάρεδρον Ο. 2. 
70. σώτειρα Διὸς ξενίου πάρεδρος -- 

Θέμις Ο. 8. 32. χρυσέων Διὸς αἰετῶν 
πάρεδρος --- ἱέρεα Ῥ. 4. 4. ᾿'Ελείθυια, 

πάρεδρε Μοιρᾶν βαθυφρόνων Ν. 1. 1. ἦρα 
χαλκοκρότου πάρεδρον Δαμάτερος ἀνίκ᾽ 

εὐρυχαίταν ἄντειλας Διόνυσον; 1. 7. 8. 
π]Ἰάρεδρογ! (ϑὰρρ. 1οὉ61) ἐγ. 60. 10. 

[πάρειμι, ρο ῬαεΞ θαῦμα δὲ καὶ παριόντων 

ἀκοῦσαι (ν. ). παρεόντων) Ρ. 1. 26. 

πάρειμι} δό ῥγοδεί ἐν δὲ φίλων παρεόν- 
τῶν θῆκέ μιν ζαλωτὸν ὀμόφρονος εὐνᾶς 

Ο. 1. θ. τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι, 
θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι (παριόν- 



πιαρέλκω 

τῶν ν. 1) Ρ. 1. 26. ᾿᾿τῷ παρεόντι δ᾽ ἐπαι- 
νήσαις ἑκὼν ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖα φρόνει᾽᾽ ἔτ 
48. 4. τπιεῖ., τὸ καὶ ἀνδρὶ κώμον δεσπότᾳ. 
πάρεστι Συρακοσίῳ ἐς ἐγεδ [ον Ο. 8. 18. 

παρέλκω] ἀναισ ατίε ἐπὶ μὰν βαίνει 
τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος, καὶ παρέλκεϊ 

πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν ἔξω φρενῶν Ο. 7. 

46 
παρέχω, παρίσχω) (παρέχει!, -οντι, παρίσ- 

χει; παρέχοι; -ἐχῶν, -ἐχοισα; -ἐχεῖν: δοτ᾿ 
παράσχοι; -σχεῖν.) ἃ. ργαμί θεὸς" 
τῶνδε κείνων τε κλυτὰν αἶσαν παρέχοι! 

φιλέων Ο. 6. 102. εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος! 
ὄλβον μὲν --- εὐθύνοι, καμάτων δ᾽ ἐπίλασιν. 
παράσχοι Ρ. 1. 46. τὰ δ᾽ οὐκ ἐπ’ ἀνδράσι: 

κεῖται. δαίμων δὲ παρίσχει Ῥ. 8. 70. κεράι- 
ζεν ἀγρίους θῆρας, ἦ πολλάν τε καὶ ἡσύ- 

χίον βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις. 
Ρ. 9. 28. Πιερίδων ἀρόταις δυνατοὶ παρ-' 

ἔχειν πολὺν ὕμνον ἀγερώχων ἐργμάτων 
ἕνεκεν Ν. θ. 33. γινώσκομαι δὲ καὶ μοῖσαν 
παρέχων ἅλις Πα. 4. 24. ἀνδ)]ρὶ σοφῷ 

παρέχει μέλος Πα. 18. 8. αἀὰ. τ. α(].,: 
δέμας ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων (80. 
Φερένικος) Ο. 1. 21. ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα 
παρέχων Ο. 1. 89. ἰατῆρά τοι κέν μιν 

πίθον καί νυν ἐσλοῖσι παρασχεῖν ἀνδράσιν 

ϑερμᾶν νόσων ἥ τινα Λατοίδα κεκλημένον 
ἢ πατέρος Ῥ. 8. 60. εἰ μισθοῖο συνέθευ 

παρέχειν φωνὰν ὑπάργυρον Ρ. 11. 41. 
Ὁ. αἰΐϊσω α. ς. δι. ἃ ἱπί. βουλαὶ 

δὲ πρεσβύτεραι ἀκίνδυνον ἐμοὶ ἔπος σε 

ποτὶ πάντα λόγον ὁπαινεῖν παρέχοντι 

Ῥ, 3. 61. Ββ. ἐπρεσγβ., οἹ ἀβί, ἃ ἱπί., 
“4 ἐς αἰοωσα τὸν αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχει 

(Τ τίς]. : παρέχειν ςοἄ.) 1. 8. 69. 
[{παρήκω παρήκει (ν. ). παρίκει) Ῥ. 6. 48. 

παρθενήιος] οὐ γοιεηρ φίνίς “ὥρα πότνια 

-- ἅ τε παρθενηίοις παίδων τ᾽ ἐφίζοισα 
γλεφάροις Ν, 8. 2. ἐμὲ δὲ πρέπει παρθενήια 
μὲν φρονεῖν γλώσσᾳ τε λέγεσθαι ἐλέη 

νιαϊάφη ἱβοιρῖης Ταρθ. 2. 834. 1σ᾽ ἀγλαὸν 
μέλος [παρ͵θενηίας ὀπὸς εὐηρατί Ῥίτ' 
8881. 14. 

παρθενία) υἱνρίπίν “ἐρατὸν λύοι κεν 
χαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωι παρθενίας" (8ς. Θέτις) 
Ι. 8. 46. 

414 παρθένος 

παρθενῖκά)] (8.. κόρα) μπηιαγνίρα ρίνὶ 

ἄφωνοί θ᾽ ὡς ἕκασται φίλτατον παρθενι- 
καὶ πόσιν ἣ υἱὸν εὔχοντ᾽, ὦ Τελεσίκρατες, 
ἕμμεν Ρ. 9. 99. 

παρθένιος, -ον] οἱ αν εἰππτανγγίεα ρίνί͵ τροπιαν 

κρύψε δὲ παρθενίαν ὠδῖνα κόλποις (8. 
ἙΕὐάδνα) Ο. 6. 381. (θρῆνον). τὸν παρθε- 
νίοις ὑπό τ’ ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς ἄιε 

λειβόμενον ἱ. 6. οἱ ἢ Οογροῦβ Ρ. 12. 9. 
λυσίμβροτον παρθενίᾳ κεί Πα. 8. 80. 
Αἰολάδα σταϑμὸν --- ὑμνήσω στεφάνοισι 
θάλλοισα παρθένιον κάρα ἃ οδοτυ8. οὗ 
δἰτβ ϑἰηρ8 Παρθ. 2. 12. πρῶτον μὲν Ἥραν 

Παρϑενίαν κελαδῆσαι 4 ουἹὲ εἰτὶς ἑῃ Ατοᾶ- 
ἀϊα Ο. 6. 88. 

παρθένος] (-ος, -ου, -οἷο ςοπὶ., -ῳ, “ον; «Οἱ, 
τῶν, -οἱσι.) πηρηιαγνίεα ρίνὶ ἔλεν δ᾽ 

Οἰνομάον βίαν παρθένον τε σύνευνον 
Ηἱρροάδιμεὶβ Ο. 1. 88. Ζεφυρία --- Λοκρὶς 

παρθένος Ρ. 2. 19. ἅλικες οἷα παρθένοι 
φιλέοισιν ἑταῖραι ἑσπερίαις ὑποκουρίζεσθ᾽ 
ἀοιδαῖς Ρ. 8. 18, ἐπεὶ παρὰ Βοιβιάδος 
κρημνοῖσιν ᾧκει παρθένος Κοτοπίβ Ρ. 8. 
84. ἕνεικέ τε χρυσέῳ παρθένον ἀγροτέραν 

δίφρῳ Ογτεηθ Ρ. 9. ὃ. ἄκουσεν Δαναόν 
ποτ᾽ ἐν "Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα 

καὶ ὀκτὼ παρθένοισι --- γάμον ἱἰ. 6. πὲ 

ἀδυρηίοτβ Ρ. 9. 118. παρθένον κεδνὰν χερὶ 
χειρὸς ἑλὼν τὰς δαυριίος οἱ Απίαῖοβ 

Ρ. 9. 122. παντᾷ δὲ χοροὶ παρθένων 

λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ’ αὐλῶν δονέον- 
ται Ῥ. 10. 88. τὸν ᾿Ἱπποκλέαν --- θαητὸν 

ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις, νέαισίν 

τε παρθένοισι μέλημα Ῥ. 10. 89. ἀλλά οἵ 
παρά τε πυρὰν τάφον θ᾽ ἱΕλικώνιαι παρ- 

θένοι στάν {πὸ Μυ8ε8 1. 8. 67. ἱστάμεναι 
χορὸν [ταχύ]ποδα παρθένοι Πα. 2. 100. 

ἀλλὰ παρθένοι γάρ, ἴσθ᾽ ὅτι, Μοῖσαι, 
πάντα Πα. 6. δ4. βαθύκολπον ἀνερέψατο 

παρθένον Αἴγιναν Πα. 6. 186. 1.. παρ- 
θ[ἐνῳ σὺν πομί Πα. 76. ἃ. 4. Λάκαινα 

μὲν παρθένων ἀγέλα τ. 112. ἔστι μοι 

πατρίδ᾽ ἀρχαίαν κτενὶ Πιερίδίων στε 
χαίταν παρθένου ξανθί (ἀγάλλειν 6. κ. 
ΒΌΡΡ. 5561}}} ἔτ, 215. 7. 85 ερί ἢ. οἱ Ατίο- 

τηΐβ, ἰοχέαιρα παρθένος Ῥ. 2. 9. οἵ ΑἸ ξῃς, 
κυάναιγις - παρθένος Ο. 18. 71. παρ- 



παρίημι 

θένος αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον μέλος Ῥ. 12. 

19. οἱ Ηομδβίο, φοινικόπεζα --- παρθένος 
εὐμενὴς 'Ἑκάτα Πα. 2. 77. οἵ τς ϑρμίηχ, 

αἴνιγμα παρϑένοι᾽ ἐξ ἀγριᾶν γνάθων 
(ϑ:ε:}}: παρθένου οοἀά.) ἔτ. 177 ἃ. {ταρ., 

τὸ δὲ παρθεῖν ὑέτ. 8884. 12. 
παρΐημι}) ρατς οὐ μὴ παρίει καλά Ρ. 

1. 86. 

παρίκω] κο ῥαε! τὰ μὲν παρίκει" τῶν 
νῦν δὲ (ν, ). παρήκει) Ρ. 6. 48. 

ΠΙδρῖος] Ῥατγίαν: ἔτοπι ἔδεε ἰβίαπὰ οἵ Ῥᾶχοβ. 
στάλαν θέμεν Παρίον λίθον λενκοτέραν 

Ν. 4. 81. 
Πᾶρὶς] βοὴ οἱ Ῥχίατη, ν. αἴ53ο ᾿Αλέξανδρος. 

Πάριος ἐκ βελέων δαιχθείς (8... ἵππος 

Νέστορος) ῬΡ. 6. 88. Ἰὸν ἐμβα(λ --- Ἴ 
Πάριος ἑ[καβόλος βροτη)σίῳ δέμαι θεός 

Πα. 6. 79. 

παρίστδμι) (ἀος. 1, παρέστᾶσεν; δοτ. 3, 

παρέστα, -ἔσταν: Ρί. παρέστᾶκε: τεὰ. 

παρισταμένων.) ἃ. ἴγ8}8., 9εἰ δεσῖάε 

τᾷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας πραύμητίν τ᾽ 'Ελεί- 

θυιαν παρέστασέν τε Μοίρας (παρέστασ᾽ 
ἔν τε οοπὶ. Ῥδρκ, Ῥμὶ)., 1968, 819) Ο. 6. 

42. Ὁ. ἱπέγαπβ., ς«ἰαπᾶ ὃν Μοῖσα δ᾽ 

οὕτω ποι παρέστα μοι Ο. 8. 4. υἱῶν, 

Ψαῦμι, παρισταμένων Ο. ὅ. 238. ταὐύτᾳ 

δ᾽ ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ παρέσταν μὲν 
ἄρα Μοῖραι σχεδὸν Ο. 10. δ2. κώμῳ μὲν 

ἀδυμελεῖ Δίκα παρέστακε Ρ. 8. 71. 

παρίσχω)] ν. παρέχω. 
πάρκειμαι) ν. παράκειμαι. 
παρμένω)] ν. παραμένω. 

παρμόνϊμος} αδιάϊτιρ ὃν ς. ἀδξ, οὕτω 

κ᾽ ἀνδρὶ παρμονίμαν θάλλοισαν εὐδαιμο- 
νίαν ρῥτ. Ῥ. 7. 20. 

πάρμονος) αδίαϊηρ σὺν θεῷ γάρ τοι 

φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμονώτε- 
ρος Ὁτ. Ν. 8. 17. 

Παρνάσσιος) οὐ Ῥανπαςδο5 ὑπ᾽ ὀφρύι 
Παρνασσίᾳ δὲ Πεῖρμὲ Ο. 18. 106. ἀνδρι- 

ἀντι --- Κρῆτες ὃν τοξοφόροι τέγει Παρ- 
νασσίῳ καθέσσαντο ἱ. 6. ἐπ ἃ ὨὈεῖρμὶς 

ἴοπιρὶς Ῥ. δ. 41. ὁ Παρνάσσιος αὐτὸν 

μυχὸς --- ἀνέειπεν δὲ {πΠ6 Ῥγείδη βαπλοθ 

Ρ. 10. 8. ἀμφί τε Παρ[νασ]σίαις πέτραις 
ὑψηλαῖς Πα. 2. 97. 

418 πάρφδμι 

Παρνασοσίς] 1. δἀ)., οἱ Ῥαγπαςδος ἐστεφα- 

νωμένον υἱὸν ποίᾳ Παρνασσίδι (Βοεςκῃ: 
Παρνασίᾳ «οοἀά.) Ρ, 8. 20. παρ)νασσίδι 

(ϑυρρ. [οθεϊ: -ἰδι Πρὸ; -ἰοἱ Πκ ) ἰτ. 
2160. 10. 

Παρνασσός] (-οὔ, -ᾧ.) ἐδ πιουπΐζαῖπ οοτὰ- 
Ῥίεκ οὐ ῬΆγῃδ8808. Παρνασσοῦ κατα- 

βάντε δόμον ἔθεντο πρῶτον 8.. Ῥγττῆδ 

δηὰ Ὠευκαϊίοη Ο. 9. 48. Φοῖβε, Παρνασ- 
σοῦ τε κράναν Κασταλίαν φιλέων (ν. 1. 
Παρνασσῷ) Ρ. 1. 89. Στροφίον --- Παρ- 

νασσοῦ πόδα ναίοντ᾽ ἴῃ ῬΒοΚΙΒ Ρ. 11. 860. 
παρὰ μὲν ὑψιμέδοντι Παρνασσῷ τέσσαρας 

ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν Ν. 2. 19. ]ε 

Παρνασσοῦ θεμε[θλ ῥέτ. 888. δ. 
πᾶροιθε] δείονε τὰ δ’ ᾿Ολυμπίᾳ αὐτῶν 

ἔοικεν ἤδη πάροιθε λελέχθαι Ο. 13. 102. 

τῶν πάροιθε γενέσθαι ὑπέρτερον Ρ. 2. θ0. 
ἦν γάρ τὸ πάροιθε ἔτ. 884. 1. πολ]λὰ 
μὲν τὰ παροιθί Παρθ. 2. 81. 

παροίχομαι] δὲ ξοηε πιεῖ., δὲ ἀεξαὰ παροι- 
χομένων γὰρ ἀνέρων, ἀοιδαὶ καὶ λόγοι 
τὰ καλά σφιν ἔργ᾽ ἐκόμισαν Ν. 6. 29. 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν 
ἔπαυσε μέριμναν (Βεπεάϊςΐυϑ, οἱ. ϑομδάς- 

νας 2795: παροιχομένων οοἀὰ., Π, ἀεί. 

Μη) 1. 8. 11. 
πᾶρος] α. “ογηιενῖν τίνι τῶν πάρος, ὦ 

μάκαιρα Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα 
θυμὸν τεὸν εὔφρανας; 1. 7. 1. ἐλαύνεις τι 

νεώτερον ἢ πάρος; Πα. 9. 6. . δείογδ- 

μαναὰ ὁπόταν ϑεὸς ἀνδρὶ χάρμα πέμ- 

ψῃ, πάρος μέλαιναν καρδίαν ἐστυφέλιξεν 

(Νυςῖκ: πρὸς ςοἀὰ.) τ. 228. 

ΤΙάρος)] {μὲ ἰβἰαπά. μνάσθηθ’ ὅτι τοι 
ζαθέας Πάρου ἐν γνάλοις ἔσσατο ἄνακτι 
βωμὸν (8ς. 'Ηρακλέης) ἔτ. 1404. 68 (87), 

οἵ. ἄξυϊυτα, Πα. 19. 8, ἸΑΡΙΟΙΣΙ. 
παρπόδιος] αἱ οπε"ς {δεῖ πιεῖ,, οί. ποῦς ς. 

παῦροι δὲ βουλεῦσαι φόνον παρποδίου 

νεφέλαν τρέψαι ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν 
στίχας χερσὶ καὶ ψυχᾷ δυνατοί Ν. 9. 88. 

ἸΠαρρᾶσιος] οἱ Ραννλαεία, ἃ τερίοπ οἱ Ατκαᾶ- 

αἰ. τὰ δὲ Παρρασίῳ στρατῷ θαυμα- 

στὸς ἐὼν φάνη Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν 

Λνκαίον Ο. 9. 96. 
πάρφᾶμι] ςρεαλ, μον ἱπείηεενεῖν πολλὰ 



πάρφἄσις 416 

γάρ μιν παντὶ θυμῷ παρφαμένα λιτάνευεν 

Ν, δ. 82. ς. δος. ἐκέλευσεν --- χεῖρας 
ἀντεῖναι, θεῶν δ΄ ὄρκον μέγαν μὴ παρφά- 
μὲν Ο. 7. θ6. “καὶ γὰρ σέ --- ἔτραπε 

μείλιχος ὀργὰ παρφάμεν τοῦτον “ὦ 
Ρ. 9. 43. 

πάρφδσις)] "ἰεγοῤγαεειαίίονι ἐχθρὰ δ᾽. 
ἄρα πάρφασις ἦν καὶ πάλαι, αἰμύλων 

μύθων ὁμόφοιτος δολοφραδής, υὐῤοδς 
ὄνειδος Ν. 8. 82. 

'παρφυκτός ἰο δὲ αυοϊάεὰ τὸ δὲ μόρσι- 
μον οὐ παρφυκτόν (ν.]. οὔ πα φυκτόν) 
Ρ, 12. 80. 

πᾶς] (πᾶς, παντί, πάντί(α), πάντες, πάντων, 

πάντας; πᾶσα, -ας, «αν, «αἱ, -ἄν, -αισίι), 

“ας; πάν, παντός, παντί, πάν ἃ πᾶν, 
πάντα, πάντων, πᾶσι(ν), πάντ(α) : 186 

ἴοτα πᾶν 15 Γοὐεςϊοα οἰτομοῖμοῦ ὈὉν ΘΟΙτ., 

ῬτΟΙ͂Ι., Ρ. 23, Ὀμὲ τεϊαϊποα ὉΥ 5561], 1. 4. 

48, (τ. 122. 9). Το α ἰδ συαζαπίεεα 5ποτὲ 
Ο. 3. 8δ, ὈυϊΓΊοηρ 1. 4. 48, σοτγο Βοσσανοῦ 

ἃ ἀὐγατητηδ [01]1οὙὁὲ: ν. Εδάξ οὐ Ῥα. 6. 

180.) 

1. (416) ὡδλοῖα (ο}}; αἷϊ 416 8. ῥτγεσοῦοά 

ὈΥ ἃσί. ὁ πᾶς χρόνος Ρ. 1. 46. Ρτο 

8υ058., πολλά μοι ὑπ᾽ ἀγκῶνος ὠκέα βέλη 
ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας φωνάεντα συνετοῖσιν᾽" 
ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμανέων χατίζει (Βεοἰς : πᾶν 
ςοὐά. :}οη ἐδ τὐλοϊσ) Ο. ὃ. 86. τί θεός ; τὸ πάν 

(ϑοῖγ. : πᾶν εοἀά.) ἐγ. 140. Β. τἱέμουξ 

ἃτὶ, οὐδ᾽ ἔλαϑ᾽ Αἴπυτον ἐν παντὶ χρόνῳ 
κλέπτοισα θεοῖο γόνον ἐ» ἐδὲς τυλοίε ἐΐπι6 Ο. 
6. 86. ἕλσαις ὅλον τα στρατὸν λᾷάαν τε πᾶ- 

σαν Ο.10. 44. ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος (ΘοὮτ.: 
πᾶν οοἄά.) Ο. 10. 76. δεῖξέν τε --- πᾶσαν 

τελευτὰν πράγματος Ο. 18. 76. καὶ 

πᾶσαν κάτα ᾿Ελλάδ᾽ Ο. 18. 113. πάντα 

λόγον θέμενος σπουδαῖον --- παρεκοινᾶθ᾽ 
Ῥ. 4. 182. εἰμὶ δ’ ἄσχολος ἀναθέμεν πᾶσαν 

μακραγορίαν Ῥ. 8. 80. κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν 

ἐχϑρὸν παντὶ θυμῷ --- ἔννεπεν Ρ. 9. 96. ὁ 

δέ οἱ φράζε καὶ παντὶ στρατῷ Ν. 1. 61. 
πολλὰ γάρ μιν παντὶ θυμῷ παρφαμένα 

λιτάνευεν Ν. ὅ. 351. [πᾶσα πόλις (εἰς 
ἱπίογρ. Σ.) Ν. δ. 47. εἰ δ᾽ ἀρετᾷ κατά- 

κεῖται πᾶσαν ὀργάν, ἀμφότερον δαπάναις 
τε καὶ πόνοις [. 1. 41. πλαγίαις δὲ φρέ- 

πᾶς 

νεσσιν οὐχ ὁμῶς πάντα χρόνον θάλλων 
ὁμιλεῖ 1. 8. 6. χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι 
ἐς. 42, 4. “"ἴλιον πᾶσάν νιν ἐπὶ πίέδον) 

κατερεῖψαι" Πα. 8Α. 22. 
2. αἱ, εὐενν .. δή]. ἀρετᾶν ἄπο 

πασᾶν Ο. 1. 18. αὐτὰ δέ σφισιν ὦπασε 
τέχναν πᾶσαν Ο. 7. δ]᾽. ἔα πόλεμον 

μάχαν τε πᾶσαν χωρὶς ἀθανάτων Ο. 9. 40. 

ἔργων πρὸ πάντων Ο. 10. 28. ἀλλὰ 
πάντων ταμίαι ἔργων ἐν οὐρανῷ Ο. 14. 9. 
ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι Ρ. 1. 41. σε 
ποτὶ πάντα λόγον ἐπαινεῖν Ῥ. 2. 66. ἐν 

πάντα δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προ- 
φέρει Ε΄. ἃ. 80. “ἀγρούς τε πάντας" Ρ. 4. 
149. πράγματι παντὶ Ῥ. 4. 218. πάσαισι 
γὰρ πολίεσι Ῥ. 1. 9. “τέλος οἶσθα καὶ 
πάσας κελεύθους᾽᾽ Ῥ. 9. 4δ. ἔν τε καὶ 

πᾶσιν ἐπιχωρίοις Ῥ. 9. 102. γόνον τὲ οἵ 

φέρτατον ἀτίταλλεν ἐν ἀρμένοισι πᾶσι 

θυμὸν αὔξων (Μίηρατεῖ!!: πάντα οοἀά., 

οτί. στοοῖθ) Ν. 8. δὅ8. ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσας 
ὁλκάδος ἕν τ᾽ ἀκάτῳ, γλυκεῖ’ ἀοιδά, 

στεῖχ᾽ ἀπ᾽ Αἰγίνας Ν. δ. 2. πότμος δὲ 
κρίνει συγγενὴς ἔργων πέρι πάντων 

Ν. ὃ. 41. χαίρω δ᾽ ὅτι ἐσλοῖσι μάρναται 
πέρι πᾶσα πόλις (ςοπίτα Σ, πᾶσα ἡ 

πόλις) Ν. 8. 47. ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις 
ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῷῳ Ν. 7. δῶ. βίαια 
πάντ᾽ ἐκ ποδὸς ἐρύσαις Ν. 7. 67. πὰν δὲ 
τέλος ἐν τὶν ἔργων (ϑοῖτ.: πᾶν οοὐά.) Ν. 

10. 29. κείνον γὰρ ἐπιχθονίων πάντων 

γένετ᾽ ὀξύτατον ὄμμα Ν. 10. 63. δένδρεά 
τ᾽ οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐπέων περόδοις ἄνθος 

εὐῶδες φέρειν Ν. 11. 40. γαστρὶ δὲ πᾶς 
τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ πέταται Ι. 1. 49. 

καὶ θεῶν δαῖτας προσέτετυκτο πάσας 1. 3. 

89. ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖος οὖρος πάντας 

ἀνθρώπους ἐπαίσσων ἐλαύνει [. 4. 6. 
ἐπέψαυσαν κατὰ πὰν τέλος (ϑοἢτ.: πᾶν 
οοὐά.) 1. 4. 11. γαίας τε πάσας καὶ 
βαθύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ 

Ι. 4. δδ. ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας ἀναγήσασθ᾽ 
ἀρετάς Ι. 0. ὅθ. τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον 
ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν (5οῃτ.: πᾶν οοὐά.) 
Ι, 8. 14. Χάρισι πάσαις ἔς. θε. ἄνακτα τὸν 

πάντων ὑπερβάλλοντα Χρόνον μακάρων 
{. 838. “πάσαις πολίεσσιν ὁμίλει" ἔτ. 48. 8. 



πᾶς 

κατὰ πᾶσαν ὁδὸν Πα. 4. θ. ὁ πάντα τοι τά 

τε καὶ τὰ τεύχων Πα. 6. 1832. τὸ πάντων 
ἔργων ἱερώτίατον Πα. 8. 14. Ία πᾶσαι[ --- 
ἀ)μφίπολ[οι) Κεφίαλ)λανί Πα. 30. 18. 

παντὶ δ᾽ ἐπὶ φθόνος ἀνδρὶ κεῖται ἀρετᾶς 

Παρθ. 1. 8. προβάτων γὰρ ἐκ πάντων 
κελάρνξεν --- θηλᾶν γάλα "ἐγ. 1040. 1." 
πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν ἵτ. 

124. 7. αἀά. αἀ)., διείργει δὲ πᾶσα κε- 
κριμένα δύναμις ἐλεὶν εονιῤῥείεὶν ἀξεῥαναίε 

Ροωέν ΝΜ. 6. 2. ἢ γυναικείῳ θράσει 
Ἱψυχράντ φορεῖται πᾶσαν ὁδὸν θεραπεύων 
ἔν. 158. 9. ὑγ. δάϊ]., ἐπ΄ με!!, ἰο ἐπε με], σὺν 

γὰρ ὑμῖν τά τε τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέ" 

ἄνεται πάντα βροτοῖς Ο. 14. 6. πᾶσαν 

εὐφροσύναν τάνυεν ῬΡ. 4. 129, ἀλλ᾽ 
“Ομηρός τοι τετίμακεν δι᾽ ἀνθρώπων, ὃς 
αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρετὰν κατὰ 

ῥάβδον ἔφρασεν 1. 4. 88. Ὁ. 5ι.059., 
ἐυεέγγοηο, ευεγγίλέηρ Χρόνος ὁ πάντων 

πατὴρ Ο. 2. 17. πόσις ὁ πάντων Ρέας 
ὑπέρτατον ἐχοίσας θρόνον Ο. 2. 77. χρὴ δὲ 
κατ᾽ αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον Ρ. 2. 

34. σαίνων ποτὶ πάντας Ρ. 2. 82. πάντα 

ἰσάντι νόῳ Ῥ. 8. 39. λέξατο πάντας 
ἐπαινήσαις ᾿Ιάσων Ῥ. 4. 189. παντὶ μὲν 

θεὸν αἴτιον ὑπερτιθέμεν Ῥ. 8. 28. “κύριον 

ὃς πάντων τέλος οἶσθα’ Ῥ. 9. 44. ὁ δὲ 

καιρὸς ὁμοίως παντὸς ἔχει κορυφάν Ρ. 9. 
19. τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει πάνθ᾽ ὁμῶς 
Ν. 1. 68. τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον 

αἰεὶ κυμάτων λέγεται παντὶ μάλιστα 
δονεῖν θυμόν Ν. 6. δῦ. φαῖμέν κε γείτον᾽ 

ἔμμεναι --- χάρμα πάντων ἐπάξιον Ν. 7. 

88. βραχύ μοι στόμα πάντ᾽ ἀναγήσασθ᾽, 
ὅσων ᾿Αργεῖον ἔχει τέμενος μοῖραν ἐσλῶν 

Ν. 10. 19. πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι 

ἴσον Ν. 10. 806. πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν ὅσ᾽ 

ἀγώνιος 'Ἑρμᾶς Ἡροδότῳ ἕπορεν ἵπποις 
Ι. 1. 60. χρὴ δὲ πᾶν ἕρδοντ᾽ ἀμανρῶσαι 

τὸν ἐχθρόν (πὰν 50}τ.) 1. 4. 48. πάντ᾽ 
ἔχεις 1. δ. 14. Ζεὺς ὁ πάντων κύριος 

Ι. ὃ. 88. ἀλλὰ παρθένοι γάρ, ἴσθ᾽ ὅτι, 
Μοῖσαι, πάντα Πα. 6. δδ. Ἰπαντα σφιν 
ἐφραίσ Πα. 8. 86. ὀλοφύρομαι οὐδέν, ὅ τι 
πάντων μέτα πείσομαι Πα. 9. 21]. σὺν δ᾽ 
ἀνάγκᾳ πὰν καλόν (ϑ5ςἢτ.: πᾶν οοὐά, 

β)αῖες, ῬΙηάδγοῖ Ἔχ! οΟ ἢ 
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πιᾶσϊςφρἄα)] υἱίς οἱ Μίηοϑ. 

πάσσδλος] έξ 

πάσχω 

ΔΑεδοπδοὶ) ἔν. 129. 9. σῶμα μὲν πάντων 

ἕπεται ϑανάτῳ ἔτ. 131. 1. θεὸς ὁ πάντα 

τεύχων βροτοῖς (τὰ πάντα ν. 1.) τ. 141. 
Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ 

ἀθανάτων τ. 109. 1. πάντα θύειν ἑκατόν 

γαῖ αἰΐ «αογί ἶεες ἰπα ἡπμάγεας ἔτ, 110. 

δάά. ξεπ. τὸ δ᾽ αἰεὶ παράμερον ἐσλὸν 
ὕπατον ἔρχεται παντὶ βροτῶν Ο. 1. 100. 

3. ἔταρρ. ἃ ἀυῦ. [ὀργαῖς πάσαις 
(οοἀά. σοηῖγα πιείγ.: ἄρχεις Βοντα, 811] 

4114) ῬῸ 6. 60.) [νωμᾷ πάσαις (οοἀὰ. 

ςοηῖγα σῃοίγ.: νεῖμ᾽ ἁπάσαις ΗἩοτημδπη) 

Ι. 3.22} στεφα͵νοισι πανί (ν. Ι. νιν ἂρ. 

Σ.) Πα. 6. 180. 7τι πάντα Δ. 4. ο. 4. 

πάντ᾽ ἐπ᾽ οἶμον "[τ. 1074. θ05. πάντων 

γὰρ ὑπέρβιος αναί 1τ. 1404. 64 (28). 
ἐπεὶ παγται θές. 3844. 11. 

Εὐξαντίον --- 
[Κρητ]ῶν μαιομένων ὃς ἀνα[ίνετο)] αὖ- 

πταρχεῖν, πολίων δ᾽ ἑκατὸν πεδέχειν μέρος 
ἕβδομον Πασιφάας (σὺν) νἱ[οἵ]σι (μὲ Σ 
ταθηοπςβ ὃ 50η5) Πα. 4. 88. ἡπασιφί (δὲ 

αἸΐα Ῥοββὶβ) δίς. 844. 8. ἐεϑξ., Τβεορδγαβῖ. 
ΔΡ. Ῥοῖρῆντσ., ἀς δὐϑεπεπῆα, 8. 16, 

Πίνδαρος δὲ ἐν προσοδίοις πάντας τοὺς 

θεοὺς ἐποίησεν, ὅτε (Ναυοῖκ: ὁπότε οοὐά.) 

ὑπὸ Τυφῶνος ἐδιώκοντο, οὐκ ἀνθρώποις 

ὁμοιωθέντας, ἀλλὰ τοῖς ἄλλοις (ἀλόγοις 

ςοηξ. ᾿  .556 124) ζῴοις. βεαυυπίυτ ΠδοΟ, 

ἐρασθέντα δὲ Πασιφάης (φασὶ οοπὶ. ΒεΓρκ) 

Δία γενέσθαι (νῦν ΑὔτεΞΟἢ) μὲν ταῦρον, 
νῦν δὲ ἀετὸν καὶ κύκνον ἔτ. 91, οἱ. ΟΥ ΠΕ 8, 

Ἡδξταιςεβ, 1960, 874. 

ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρ- 
μιγγα πασσάλον λάμβαν’ Ο. 1. 17. πα]σ- 

σαλοί Ρ. Οχγ. 1192, τ. 60. 

πάσχω) (πάσχων; πάσχειν: υξ. πείσομαι: 
δοσ. ἔπᾶθεν, (δ) πἄᾶθον; πᾶθών, -ὀντες; 

«ἄϑεϊν.) 8. ἰῃ Ὀαὰ 56η86, σεν Κά- 
ὅμοιο κούραις, ἔπαθον αἷ μεγάλα Ο. 2. 28. 
ἦ πόλλ’ ἀμφὶ κρουνοῖς Πάγασον ζεῦξαι 
“πποθέων ἔπαθεν Ο. 18. θ4. οἷα Συρακοσίων 

ἀρχῷ δαμασθέντες πάθον Ρ. 1. 78. τάχα δὲ 
παθὼν ἐοικότ᾽ ἀνὴρ ἐξαίρετον ἕλε μόχθον 
Ρ. 3. 29. οἷα καὶ πολλοὶ πάθον Ρ. 8. 20. 
ἐπεὶ ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν Ν. 4. 832. 

καὶ πάθον δεινὸν παλάμαις ᾿Αφαρητίδαι 
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πάτἄγος 

Διός Ν. 10. 66. [τί πείσομα[ι) (πείθομαι 

ΠΡ) Πα. 7Β. 42, ν. πείθω.] ὀλοφύρομαι 
οὐδέν, ὅ τι πάντων μέτα πείσομαι Πα. 9. 
21. Ῥ. ἰῃ ροοὰ 560ὴ8.: α. εὖ πάσχω, 

ΓΟ ΖΝ τὸ δὲ παθεῖν εὖ πρῶτον 

ἀέθλων Ῥ. 1. 99. χρὴ πρὸς μακάρων 
τυγχάνοντ᾽ εὖ πασχέμεν Ῥ. 8. 108. 
ἐόντων εὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦσαι φίλοις 

ἐξαρκέων Ν. 1. 82. εἴ τις εὖ πάσχων 
λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ 1. ὃ. 13. Ββ. 
ἐχρενίεπος, εηὐον τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν 
ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς ἐπίστασαι 

καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ Ῥ. 8. θ. τοῖσι τέλειον 
ἐπ᾿ εὐχᾷ κωμάσομαί τι παθὼν ἐσλόν 

Ῥ. 9. 89. κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον (6. 

Νικόμαχον), σπονδοφόροι Κρονίδα Ζηνὸς 

᾿Αλεῖοι, παθόντες πού τι φιλόξενον ἔργον 
Ι. 2. 24. ὁ δ᾽ ἐθέλων τε καὶ δυνάμενος 

ἁβρὰ πάσχειν ἔτ. 2. 1. ς. ἔταξ., οἹὐκ 
αἰσχρὸν πάθοις Πα. 18. Ὁ. 6. 

πᾶτἄγος} ἐνας:} πέτρας φοίνισσα κυλινδο- 
μένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει πόντου πλάκα 

σὺν πατάγῳ Ρ. 1. 24. 

πᾶτέω] τυαὶὰὶ εἴη σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον 
πατεῖν Ο. 1. 118. ὑποθεύσομαι ἄλλ᾽ ἄλλοτε 

πατέων ὁδοῖς σκολιαῖς Ῥ. 3. 86. 

πᾶτήρ] (πατήρ, πατέρος, πατρός, πατρί, 
πατέρ(α), πάτερ; πατέρες, πατέρων.) 
1, [αἰδεν υἱὲ Ταντάλου, --- ὁπότ᾽ 

ἐκάλεσε πατὴρ Ο. 1. 31. Πισάτα παρὰ 
πατ'ρὸς Οἰποπιδοβ8 Ὁ. 1. 70. πατ'ρὶ -- 

βωμῶν ἁγισθέντων Ζουβ Ο. 3. 19. ὃν 

πατέρ᾽ “Ακρων᾽ ἑκάρυξε καὶ τὰν νέοικον 
ἕδραν Ο. δ. 8. Φοίβου γὰρ αὐτὸν φᾶ 

γεγάκειν πατρός Ο. 6. δ0. εὖτ’ ἂν -- 

Ἢ ρακλέης --- πατρὶ ἑορτάν τε κτίσῃ 

Ζευβ Ο. 6. 08. ἄνδρα -- πατέρα τε 

Δαμάγητον Ο. 7. 17. πατ'ρὶ δὲ πατ' ρὸς 
ἐνέπνευσεν μένος Ο. 8. 70. ἀλλ᾽ ὧτε παῖς 
ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς Ο. 10. 860. 

πατρὸς δὲ Θεσσαλοῖ᾽ Ο. 18. 88. Πτοιοδώ- 

ρῷῳ σὺν πατρὶ Ο. 183. 41. καὶ τὰν πατρὸς 

ἀντία Μήδειαν θεμέναν γάμον αὐτᾷ 
Ο. 18. δ8. τοῖσι μὲν ἐξεύχετ᾽ ἐν ἄστει 

Πειράνας σφετέρου πατρὸς ἀρχὰν καὶ 

βαϑὺν κλᾶρον ἔμμεν Ο. 18. 61. "᾿Δαμαίῳ --- 

πατρὶ δεῖξον ῬοΞοίάοῃ, τερυϊοὰ (Δἔποῦ 
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οἱ Βεϊεσορῆοη Ο.β 18. 69. ἔλθ᾽, ᾿Αχοῖ, 

πατρὶ κλυτὰν φέροισ᾽ ἀγγελίαν ΚΊεο- 
ἄδτιοβ Ο. 14. 21. χάρμα δ’ οὐκ ἀλλότριον 
νικαφορία πατέρος Ῥ. 1. δῶ. ἀμφοτέροις 

ὁμοῖοι τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν μὲν κάτω, τὰ 

δ’ ὕπερθε πατ'ρός Κοπίδυτοβ Ῥ. 2. 48. 

κρύβδαν πατρός Ρ. 8. 18. ἢ τινα Λατοίδα 
κεκλημένον ἣ πατέρος Ρ. 8. 67. “πατρὸς 
ἐμοῦ" Αἰϑοπ Ῥ. 4. 100. ὀφθαλμοὶ πατρός 
Αἴβδοι Ρ. 4. 120. πατὴρ Βορέας Ρ. 4. 182. 

πατέρ᾽ Οὐρανιδᾶν --- Ζῆνα Ρ. 4. 194. 
πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε Χεποκταῖοϑ Ρ. 6. 

16. (᾿Αντίλοχος) ὃς ὑπερέφθττο πατ' ρός 
Νοβίογ Ῥ. 6. 80. πρίατο μὲν θανάτοιο 

κομιδὰν πατρός Ρ. 6. 839. “φνᾷ τὸ γενναῖον 

ἐπιπρέπει ἐκ πατέρων παισὶ λῆμα" Ρ. 

8. 4δ. πατὴρ δὲ θνγατρὶ φυτεύων κλεινό- 
τερον γάμον Απίαίοβ Ρ. 9. 111. τὸ δὲ 
συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς Ρ. 10. 

12. "Ορέστα: τὸν δὴ φονευομένου πατρὸς 
᾿Αρσινόα Κλυταιμήστρας χειρῶν πο 
κρατερᾶν ἐκ δόλον τροφὸς ἄνελε Αγα- 

τποῖπηοῃ Ρ, 11. 17. ἣ πατρὶ Πυθονίκῳ τό 

γέ νυν ἣ Θρασυδάῳ Ρ. 11. 43. εἰ δ᾽ ἔτι 
ζαμενεῖ Τιμόκριτος ἁλίῳ σὸς πατὴρ ἐθάλ- 

πετο Ν. 4. 14. πατρὶ Σωγένης ἀταλὸν 
ἀμφέπων θυμὸν Ν. 7. 91]. Δείνιος δισσῶν 

σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον 

ἄγαλμα Ν, 8. 16. πατρὶ δ᾽ ᾿Αδράστοιο 
Λυγκεῖ τε Τα ]δοβ Ν. 10. 12. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ 
μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ ᾿Αρκεσίλαν Ν. 11. 11. 

τὰν ᾿Ασωποδώρου πατ' ρὸς αἷσαν [. 1. 84. 
Αἴαντος Τελαμωνιάδα καὶ πατρός 1. 8. 27. 

πατ' ρὸς ἀγλαὸν Τελεσάρχου παρὰ πρό- 

θυρον 1. 8. 2, πατ' ρὸς οὔνεκα δίδυμαι 

γένοντο θύγατρες ᾿Ασωπίδων ὁπλόταται 

ΑϑοροΒ 1. 8. 17. πεπρωμένον ἦν φέρτερον 
πατέρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν ποντίαν 
θεόν (Α)ινατάϊ: γόν. ἄν. πατρὸς οοἀάὰ.: 
φέρτερόν γε γόνον Βυτγ) 1. 8. 82, ν ἀπὸ 
καὶ πατρός Πα. ΤΟ. 9. Ἰνσε πατέρα Γορ- 
γόν[ων ῬΒοτῖοβ Δ. 7. δ. μ)]έμηλεν πατρὸς 

νόῳ Δ. 4. 86. Ρ]. ρτο 5., γόνον ὑπάτων μὲν 
πατέρων μελπόμενοι γνναικῶν τε Καδ- 
μειᾶν ἱ. 6. Ὀίοσγδοβ, 8θῆ οὗ Ζουβ δηὰ 

ϑοπιοὶς ἔτ, 76. 11]. 

2. απεέείον εὐωνύμων τὸ πατέρων 



πᾶτἠρ 

ἄωτον Ο. 2. 7. σάφα δαεὶς ἅ τε οἱ πατέρων 
ὀρθαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν ἔχρεον Ο. 7. 91. 
"λευκίππτων δὲ δόμους πατέρων --- φράσ- 
σατέ μοι Ῥ. 4. 1117. φῶτες Αἰγείδαι, ἐμοὶ 

πατέρες Ρ. δ. 176. πατρὸς δ᾽ ἀμφοτέραις ἐξ 
ἑνὸς ἀριστομάχου γένος ᾿Ηρακλέος βασι- 
λεύει Ῥ. 10. 2. ἸΦόρκοιο, σύγγονον 

πατέρων Δ. 1. 17, οζ. Ο. 18. 61, 69. 
3. τηεῖ, 8. ξμαγάϊαν βασιλεύς, -- 
οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ θαυμαστὸς 
πατήρ Ηἱΐετοη Ῥ. 8. 71. ζαθέων ἱερῶν 
πάτερ, κτίστορ Αἴτνας ἔτ. 106. 8. Ρ». 

φορμιγκτὰς ἀοιδᾶν πατήρ, --- ᾿Ορφεύς 
Ῥ, 4. 110. 
4. ἐρί(ἢ. οἵ νᾶπουβ ἀ6. 168. ἃ. Ζευβ. 

πατὴρ ὕπερ κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ 
λίθον Ο. 1. 67. Ζεὺς πατήρ Ο. 2. 27. σὺν 
βαρυγδούπῳ πατρὶ Ο. 6. 81. πατέρος 

᾿Αθαναία κορυφὰν κατ᾽ ἄκραν ἀνορούσαισ᾽ 
Ο. 7. 86. πατ'ρί τε θυμὸν ἰάναιεν κόρᾳ τ’ 
Ο. 7. 48. ἀλλ’ ὦ Ζεῦ πάτερ Ο. 7. 87. 
πατρὶ μεγίστῳ Ο. 10. 46. Ζεῦ πάτερ 
Ο. 18. 26. αἰέναον σέβοντι πατ'ρὸς 

᾽Ολυμπίοιο τιμάν Ο. 14. 12. Ζεὺς πατὴρ 

Ρ. 8. 98. “Κρονίων Ζεὺς πατὴρ᾽᾽ Ρ. 4. 238. 

πὰρ βωμὸν πατέρος 'Ἑλλανίου στάντες 
Ν. ὅ. 10. ξεινίου πατρὸς χόλον δείσαις 

Ν. δ. 88. Ζεῦ πάτερ Ν. 8. 85, Ν. 9. 31, 
Ν. 9. δ8, Ν. 10. 39. παρὰ πατ' ρὶ φίλῳ 
ΔΙ Ν. 10. δδ. “πάτερ Κρονίων᾽’ Ῥοϊγ- 
ἄευϊκκεβ Βρεᾶκβ Ν. 10. 76. “ὦ Ζεῦ πάτερ᾽" 

Ἡοσαῖκίος βροαῖβ 1. 6. 42. βαρυσφαράγῳ 

πατρὶ 1. 8. 22. Μοῖσαι, --- κελαινεφεῖ σὺν 
πατ'ρὶ Πα. 06. δ0. πατὴρ δὲ Κρονίων Πα. 
1δ. δ. Δωδωναῖε μεγασθενὲς ἀριστότεχνα 
πάτερ ἔτ. 67. 3. Ἰπάτερ τ. 89. 2. Ζεὺς 

πατὴρ ἔτ. 93. ἔσσατο ἄνακτι βωμὸν πατρί 

τε Κρονίῳ (8... Ἡρακλέης) ἔτ. 1404. θ4 
(88). δεξιὰν κατὰ χεῖρα πατρὸς (56. 

ἡμένα ᾿Αθάνα) ἔτ. 146. 2. Ὀ. Αροϊῖο. 
ἀκερσεκόμα πάτερ Πα. 9. 46. ς. 
Ἡς] 5. ὀξειᾶν ὁ γενέθλιος ἀκτίνων 

πατήρ Ο. 17. 70. ἃ. Τίπιο. Χρόνος 

ὁ πάντων πατήρ Ο. 2. 17. ε. Κτοῃοβ. 

πατὴρ μέγας --- πόσις ὁ πάντων Ρέας 

ὑπέρτατον ἐχοίσας θρόνον Ο. 2. 76. 

8. ἰταρᾷ. Ἱπατὴρ δεπί Πα. 10. 9. )ἐν 
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πάτρα] (-ας, -ᾳ, -αν.) ἃ. 

πατ'ρἄδελφεός] [α!δεγ' 5 δγοι δον 

πάτρᾶθε) ὃν [α»ἰἷν 

πάτριος] ἃ. οἱ οπε'ς [αἰὲν 

πάτριος 

δασκίοισιν πατήρ ἔτ. 177ε. Ἰπατρὸς 
ἑοῖοί ὃέσ. 886. πατρὸς εχί Ῥ. Οχγ. 

1η92, τ. 84. 
δονηοίαπᾶ 

ἐξένεπε ---- Αἴγιναν πάτραν Ο,. 8. ὃ0. εἰ μὴ 
στάσις ἀντιάνειρα Κνωσίας σ᾽ ἄμερσε 

πάτ'ρας Ο. 12. 106. καπνωθεῖσαν πάτραν 

ἐπεὶ ἴδον ἐν "Ἄρει Ρ. ὅ. 84. ἐπεὶ τίνα πάτραν 
τίνα οἶκον ναίων ὀνυμάξεαι ἐπιφανέστερον; 
Ρ. 1. 8. Κυράναν' ἅ νιν εὔφρων δέξεται 
καλλιγύναικι πάτρᾳ δόξαν ἱμερτὰν ἀγα- 
γόντ᾽ ἀπὸ Δελφῶν Ρ. 9. 74. ᾿Ιφιγένει᾽ ἐπ’ 
"Εὐρίπῳ σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας Ρ. 11. 23. 

Αἰακόν --- ἐμᾷ μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ 

πάτρᾳ Ν. 17. 8δ. σεῦ δὲ πάτ'ρᾳ Χαριάδαις 
τ᾽ ἐλαφρὸν ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον Ν. 

8. 46. ᾿Αρισταγόραν ἀγλααὶ νῖκαι πά- 

τραν τ᾽ εὐώνυμον ἐστεφάνωσαν Ν. 11. 20. 

(Αἰακίδαι), τοῖσιν Αἴγιναν προφέρει στόμα 
πάτ'ραν Ι. ὃ. 48. χάλαζαν αἵματος πρὸ 

φίλας πάτ'ρας ἀμύνεται 1. 7. 27. πάτρας 

ἑκάς Πα. 18. Ὁ. 2. Ὁ. εἷαπ, 1α»ἷν 
πάτραν ἵν᾽ ἀκούομεν, Τιμάσαρχε, τεὰν 

ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς πρόπολον ἔμμεναι 

Τηραπάσι αὶ Ν. 4. 77. κράτησεν ἀπὸ 

ταύτας αἷμα πάτ'ρας --- Καλλίας Βαπϑί αἱ 

Ν. 6. 86. εἀά. ρεοη., τὰν Ψαλυχιαδᾶν δὲ 

πάτραν Χαρίτων ἄρδοντι καλλίστᾳ δρόσῳ 
Ι. 6. θ8. αὔξων δὲ πάτραν Μειδυλιδᾶν 
Ῥ. 8. 88. ο΄. πάτραϑε. 

τὸν μὲν 

οὐ κατελέγχει κριτοῦ γενεὰ πατραδελ- 
φεοῦ ἰ. 6. ἰὰς ἰδίπογ οὐ ΚΙεαπάγοβ, 

ὙοἸεβάσοθοβ 1. 8. 66. 

Εὐξένιδα πάτραθε 

Σώγενες ἱ. 6. οἱ ἐῃς οἶδπ οὐ ἔα Ευχοηϊἀ δὶ 
Ν. 1. 70. 

ἀντεφθέγξατο 
δ᾽ ἀρτιεττὴς πατρία ὄσσα Ο. 6. θῶ. ». 

οἱ ομε'ς [αίδενς, αποεοίγαϊ ἄρονραν ἔτι 

πατ'ρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει 

Ο. 2. 14. πατ'ρίαν εἴπερ καθ᾽ ὁδόν νιν 
εὐθυπομπὸς αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε 

κόσμον ᾿Αθάναις Ν. 2. 6. φεῦγε γὰρ 
᾿Αμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα καὶ δεινὰν 

στάσιν πατ'ρίων οἴκων ἀπό τ’ Αργεος 

(Εγ. ϑοβπιά : πατρώων οοἀά.) Ν. 9. 14. }: 
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πατρίς 

πόλιν πᾶἄτρίαν (9:6}1}:; πατρωίαν ραργτί, 
ἰπ υπᾶ Π ροβὶ πόλιν ροΞβίξαπι) Πα. 6. 178. 

πατρὶς] (-ἰδι, -ἰδ(α).) πονηοίαηὰ ὀ ἴδε πα- 
τρίδα πολυκτέανον --- βαθὺν εἰς ὀχετὸν 
ἄτας ἴζοισαν ἐὰν πόλιν ἱ. ὁ. ἔς οἱέγ οἱ 
Αὐροᾶ5 Ο. 10. 86. “ποίαν γαῖαν, ὦ 
ξεῖν᾽, εὔχεαι πατ'ρίδ᾽ ἔμμεν;" Ῥ. 4. 98. 

στεφάνους ἕξ ὥπασεν Κάδμον στρατῷ ἐξ 

ἀέθλων, καλλίνικον πατ' ρίδι κῦδος ΤΏ ΦΌ65 

Ι. 1. 12. δ γε Μέλαμπος οὐκ ἤθελεν λιπὼν 

πατρίδα μοναρχεῖν "Ἄργει Πα. 4. 29. 
ἔστι μοι πατ'ρίδ᾽ ἀρχαίαν κτενὶ Πιερί- 
δίων) ὥστε χαίταν παρθένου ξανθαίν 

(ἀγάλλειν ε. 4. ϑὰρΡὈ. 9}5}}} ἔτ. 3184. θ. 

πατ' ρόθεν] ἃ. [γο»» ο» θ΄ ς [αἰδὸν μιν ἀγ- 
γελίαις Εὐρυσθέος ἔντυ᾽’ ἀνάγκα πατ'ρόθεν 
Ο. 8. 28. Ῥ. οἡ ομϑ'ς [αἱλιον᾿ς οἰά6 τὸ 

μὲν γὰρ πατρόθεν ἐκ Διὸς εὔχονται. τὸ δ᾽ 
᾿Αμυντορίδαι ματρόθεν ᾿Αστυδαμείας Ο. 7. 

48. 
ΤΙάτροκλος] 5οπ οὐ Μεηοϊεϊοβ, οοσιραπίοῃ 

οἱ ΑΟ}1ε5. ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι μαθεῖν 

Πατρόκλον βιατὰν νόον Ο. 9. 76. "ἴλᾳ 
φερέτω χάριν ᾿Αγησίδαμος, ὡς ᾿Αχιλεῖ 

Πάτροκλος Ο. 10. 19. 
πατ' ροπάτωρ] 3ανλιεν' 5 αίἢσν ᾿Αμφιτρύωνος 

σάματι, πατροπάτωρ ἔνθα οἱ Σπαρτῶν 

ξένος κεῖτο Ῥ. 9. 82. ἴχνεσιν ἐν Πραξιδά- 

μαντος ἐὸν πόδα νέμων πατροπάτορος 

ὁμαιμίου (ὁμαιμίοις ςοηἱ. 5.ἢτ.) Ν. 6. 16. 

πατρώιος, πατρῷος] (-ίῳ, -ἰον; -ἰαν, -ιαι, 
«(αις; -ἰων, -((α): -ᾧῴας, -ῴαν, -ᾧαι.) 

οἱ οηο᾿ ς [αίδενς, απρδςίγαὶ Μοῖρ’, ἅ τε 

πατρώιον τῶνδ᾽ ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον 
(πατρωιαν Π.) Ο. 2. 836. διὰ γαῖαν τρίχα 

δασσάμενοι πατ'ρωίαν (Ὀγ“Ζ.: -ὠἂν οοὐά.) 

Ο. 7. 78. ἀέθλων --- πατρωίων (Ὀγς.: 
τώων οοἀὐά.) Ρ. 4. 220. πατ'ρῴας ἀπὸ γᾶς 
Ῥ, 4. 290. πατρωίαν πόλιν (ὈγΖ.: -ὦαν 

οοὐά.) Ρ. ὅ. ὅ8. πατρῴαν μάλιστα πρὸς 

στάθμαν ἔβα Ρ. 6. 48. βουσὶν --- πατρῴαις 
ῬΡ. 9. 238. ἐν δ᾽ ἀγαθοῖσι κεῖται πατρώιαι 

κεδναὶ πολίων κυβερνάσιες (ὈγΖ.: πατρῶαι 
οοὐδ.)) Ῥ. 10. 12, Θρασυδᾷος ἔμνασεν 

ἑστίαν τρίτον ἔπι στέφανον πατρῴαν 
βαλών Ρ. 11. 14. ἀτὰρ Αἴας Σαλαμῖν᾽ 
ἔχει πατρῴαν Ν. 4. 48. [πατρώων 
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(ςοπῖχα πιοίσ. ςοἀά.: πατρίων Ετ. ΘοΒτα 4) 

Ν. 9. 14.} στάθεν τύμβῳ σχεδὸν πατ'ρωίῳ 
(Ετ. ϑοβιωϊά: -ῴῳ «οοἀά.) Ν. 10. 66, τὰν 
"᾿Ασωποδώρου πατρὸς αἷσαν ᾿Ερχομενοῖό 

τε πατ'ρῴαν ἄρουραν Ι. 1. 86. μήτ᾽ 

ἀρετάν ποτε στγάτω πατρῴαν ἐ. 6. οὗ διὲ8 

ξαΐμον Χϑηοϊγαῖςθ 1. 8. 44. πατρωίαις ἐν 

ἀρούραις ἱ. ς. οὗ ὨἰΞ ἐδέμες ΑοΒ1]165 Πα. 

6. 106. [πατρωίΐαν (ςοπῖτγα πιεῖτ. Ῥαργτί: 

πατρίαν 9011) Πα. 6. 178.) πατΊ]᾽ ρῴαν 
“Ἑκαεξρίγ (ϑυρρ. 55π06}1}: Ἰρωιαν Π᾿: Ἰρωϊον 
Π.) Πα. 18. 86. πατρῶι’ ἐπεὶ Θρ. 4. 12. 

πάτρως)] τἰὐοὶ πᾶτρῳ (Θήρων!) τ’ 
ἐπερχόμενος ἀγλαίαν ἅπασαν Ῥ. 6. 46. 

παῦρος] (-ῳ, -ον, -οἱ; -α ποτη., α00.) α., 
8., 5δοτὶ, ὅτε! παύρῳ ἔπει θήσω φανέρ᾽ 

ἀθρό᾽ Ο. 18. 98. τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν 

παῦρον ἐπὶ γλεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισα 
ῥέποντα πρὸς ἀῶ ρτ. Ῥ. 9. 24. Ῥ. Ὁ]., 

[Ὁ ἄπονον δ᾽ ἔλαβον χάρμα παῦροί 
τίνες Ο. 10. 32. παύροις δὲ πράξασϑ᾽ 
εὐμαρές Ῥ. 8. 1168. παῦροι δὲ βουλεῦσαι --- 
χερσὶ καὶ ψυχᾷ δυνατοί Ν. 9. 87. "παῦροι 
δ᾽ ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν καμάτου 

μεταλαμβάνειν᾽᾽ Ν. 10. 78. ἐγὼ μί --- Κπαῦ- 
ρα μελιζομενί ἐτ. 140}. 13. 

παύω] (δος. (ἔπαυσε(ν); παύσατε: πιεά. 

παυσάμενοι; παύσασθαι.) ἃ. αεῖ. 

α. είοβ, ῥμὶ απ ἐπὰ ἰὸ πεντάκις ᾿Ισϑθμοῖ 

στεφανωσάμενος, Νεμέᾳ δὲ τρεῖς ἔπανσα 
λάθαν Σαοκλείδα᾽ Ν. 6. 20. ἀλλ᾽ ἐμοὶ 

δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε 
μέριμναν (καρτερᾶν --- μεριμνᾶν σοηὶ. 

Βεγρ) 1. 8. 12. “ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε᾽᾽ 

1. 8. 86. παῦσέν [τ᾿ ἔργ᾽ ἀναγδῇ τ. 

1404. 689 (38. β. λίπεν οὐδέ μίν 
ποτε φόβος ἀνδροδάμας ἔπανσεν ἀκμὰν 
φρενῶν ἀτά ποῖ δίμπ! [20 ἤδδη σἄρο οἱ Μὲς 
ἐξαρον Ν. 8. 89. Ῥ. πιοά., ο. β6ῃ., 
ἐδας6 [γοπι πανσάμενοι δ᾽ ἀπράκτων 

κακῶν Ι. 8. Ἴ. στῆναι μὲν οὐ θέμις οὐδὲ 

παύσασθαι φορᾶς (δο. δελφῖν:) ῥέτ. 868. 
ς. ἔγαῃ. Ἰπαυσεν Δ. 4. ε. 8. 

πᾶχος ἰλίσκνοες (δράκων) ὃς πάχει μάκει 
τε πεντηκόντερον ναῦν κράτει Ῥ. 4. 248. 

πᾶχυς] ογεανηι τεῖρε δὲ στερεῶς ἄλλαν 

μὲν σκέλος, ἄλλαν δὲ πᾶχίυν])], τὰν δὲ --- 



πεδά 

αὐχένα φέροισαν (δυρρΡ. Γοῦεϊ: οἱ ἴδε 
Ὠοτβαβ οὐ Ὁἱοσηεάαβ, οδδηρ τμεῖσς βτοοσῃ) 

τ. 169. 80. Ἰπαχυν γέτ. 844. 6. 

πεδά) (-- μετά) ἃ. ας. 8(ς. α. αἰίεν 

ὃς ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν κάματον λόγων 

φερτάτων μναμήι᾽ (ν. 1. μετὰ) Ῥ. ὅ. 47. 

δείπνου δὲ λήγοντος γλυκὺ τρωγάλιον 
καίπερ πεδ᾽ ἄφθονον βοράν (ϑεμηείάετ: 
παῖδα φθόνον οοἀά.) ἐγ. 124... ΒΒ. ἀυῦ. 
6. πεδὰ στόμα φλέγει (ἀντὶ τοῦ κατὰ 
στόμα Ἐπυϑ8141}.}) ἐγ. 26. Β. ς. ξεη., 
αν οΟΗβ πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ πεδ᾽ ἀφρό- 

νῶν βίον κορυσσέμεν ὀρθοβούλοισι μαχα- 
ναῖς Ρ. 8. 74. 

πεδαμείβω) (εἰ. μεταμείβω.) ἐχολαηρε [ον 

ς. ἃςς. ἃ ξεπ. ἐσλὸν βαθὺ πήματος ἐν 

μικρῷ πεδάμειψαν χρόνῳ Ο. 12. 13. 
πεδάρσιον ἢ) λαβὼν δ᾽ ἕνα] φῶ[τ]ὰα πεδά.σί 

(πεδάσᾳ[10)] ϑηε)}: πεδάζρ)σιον 1.ο06}} 

ἐς. 169. 20. 
πεδαυγάζω) ισαίοδ ἀπὸ Ταυγέτον πε- 

δαυγάζων ἴδεν Λυγκεὺς (Ὑτίο].: πεδ’ αὖ 

γάζων, πόδ᾽ αὐγάζων ςοἀά.) Ν. 10. 61. 

πεδάω)] (ἱπιρί. ἐπέδα: δοῖ. πέδᾶσον; πε- 
δάσαις; πεδᾶσα!: 498. ἂοτ. πεδάθη; 
“πεδαϑέντα.) ἃ. γεςίγαϊη “πέδασον 

ἔχγος Οἰνομάον χάλκεον" Ο. 1.6. ΡΒ. 
λοία [α:|, ταεῖ., δγίηρ ἄον Νεστόρειον 

γὰρ ἵππος ἄρμ᾽ ἐπέδα Πάριος ἐκ βελέων 

δαιχθείς Ρ. 6. 83. ὥς τέ νιν ἀβρὰ Κρηθεὶς 
“ππολύτα δόλῳ πεδᾶσαι ἤθελε, ξυνᾶνα 
Μαγνήτων σκοπὸν πείσαισ᾽ ἀκοίταν ποι- 

κίλοις βουλεύμασιν Ν. δ. 26, παῖδα πον- 

τίας Θέτιος βιατάν --- θρασεῖ φόνῳ πεδά- 

σαιϊς (Ξς. ᾿Απόλλων) Πα. 6. 86. ᾿Ιάλεμον 

ὠμοβόλῳ νούσῳ πεδαθέντα σθένος (ϑοδηεὶ- 

νη: παῖδα θέντοι σοἀ.: νούσῳ ὅτι οοἀὰ., 
ὅτι ἀς!. Ηογαιαπη) Θρ. 8. 10. πέφνε δὲ 
τρεῖς καὶ δέκ᾽ ἄνδρας, τετράτῳ δ᾽ αὐτὸς 
πεδάθη {-. 18δ (ν. πεδάρσιον.] 

πεδέρχομαι) (ςί. μετέρχομαι.) οίΐοιυ αἴεν 

εἰ πόνος ἦν, τὸ τερπνὸν πλέον πεδέρχεται 
Ν. 1. 11. 

πεδέχω) (ςοἴ. μετέχω.) «λαγε [Κρητ)ῶν 
μαιομένων ὃς ἀνα[ίνετο)] αὐταρχεῖν, πο- 

λίων δ᾽ ἑκατὸν πεδέχειν μέρος ἕβδομον 
Πασιφάας (σὺν) υἱ[οἵ]σι (σὺν βυρρ. 

421 πεδόθεν 

Ἡουδηιᾶπ πηεῖσ. ρξτ.: (ξξ) ε Σ Μ.: 

ὑ[ἐσ]σιν Θοῆς.) Πα. 4. 837. πεδασχεῖν 

ἔτ. 21. 

πεδιάς) {. 4ἀ)., ἱἰευεῖ εὐθύτομόν τε 
κατέθηκεν ᾿Απολλωνίαις ἀλεξιμβρότοις πε- 

διάδα πομπαῖς ἔμμεν ἱππόκροτον σκυ- 

ρωτὰν ὁδόν τ-. Ῥ. δ. 91. 
πέδῖλον] (ῳ, -ον, -Οἱς.) ἃ. “«απάαὶ 

παπτάναις ἀρίγνωτον πέδιλον δεξιτερῷ 
μόνον ἀμφὶ ποδί (90. τοῦ μονοκρήπιδος 
᾿Ιάσονος) Ῥ. 4. 9δ. τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται 
πρώτα θυγάτηρ ὁδοῦ δάφνας εὐπετάλου 
σχεδὸν βαίνοισα πεδίλοις (εί. Ῥτοοῖΐαπι 

8Ρ. Ῥμοῖ., ΒΙΌ]., 321 Βεϊκῖς., ὁ δαφνη- 

φόρος --- ἰφικρατίδας τε ὑποδεδεμένος) 
Παρθ. 23. 10. πιεῖ., ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ 
πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ᾽ ἔχων Σωστράτον 
υἱός 1. 6. ἐπ 18 Ροϑβίοι Ο. 6. 8. ». 

ἰοοί͵ νγίληι Δωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδί- 
λῳ ἀγλαόκωμον Ο. 8. ὅ. 

πεδίον] (-ἰον, -ἰῳ, «ον; «ἰων.) ρα Τεύ- 

θραντος πεδίον μολών (τὴν Μυσίαν Σ.) 

Ο. 9. 71. δέξαι τέ οἱ στεφάνων ἐγκώμιον 
τεθμόν, τὸν ἄγει πεδίων ἐκ Πίσας ἱ. 6. ἔγοπι 

ΟΙνπιρία Ο. 18. 39. "φῶτα κελαινεφέων 
πεδίων δεσπόταν᾽᾽ Βαίιίοβ, ἑἐουπᾶες οὗ 

Ογτεης Ῥ. 4. 52. ἔνθεν δ᾽ ὕμμι Λατοίδας 

ἔπορεν Λιβύας πεδίον Ῥ. 4. 269. ἦλθες ἤδη 

Λιβύας πεδίον Ῥ. δ. 83. ἐν πεδίῳ Φλέγρας 
Ν. 1. 61. (ἄρονραι) βίον ἀνδράσιν ἐπη- 
ετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν Ν. 6. 10. χρυσὸν 
εὔχονται, πεδίον δ᾽ ἕτεροι ἀπέραντον 

Ν. 8. 37. "ὄν τ’ εὐσεβέστατον φάτις ᾿Ιαολ- 

κοῦ τράφειν πεδίον" 1. 8. 40. ὃ καὶ Μύσιον 

ἀμπελόεν αἴμαξε Τηλέφον μέλανι ῥαίνων 
φόνῳ πεδίον 1. 8. 60. μάχας ἐναριμβρότον 
ἔργον ἐν πεδίῳ κορύσσοντα ἴῃς ρ]αίη οὗ 

ΤτοΥ 1. 8. 5.2. Ἰέχεται πεδίων (ἔτοπι Σ ἰξ 

ἌρΡΡΟΘατΒ μδὲ τῆς ροσῖ 18 τποπΠοηΐηρ τῃς 

Ἰαςκ οἱ Παὶ ἰδηὰ πῃ Κεοβ) Πα. 1. 16. ἀνὰ 

Δώτιον ἀνθεμόεν πεδίον πέταται “τ. 

1074. 45. Τρώιον ἂμ πεδίον (τ. 1172. 4. 
ν πεδίων( (οἱ ΙΧἰττῆδ ὃ) ἐγ. 215. 11. 

πεδόθεν] 4. γγομι (δε «εα Π|00᾽ εἶπέ τιν᾽ 
αὐτὸς ὁρᾶν ἔνδον θαλάσσας αὐξομέναν 
πεδόθεν --- γαῖαν Ο. 7. 62. ΒΒ. ἀυν. 
βίφη. ἔλα νῦν μοι πεδόθεν" λέγε (πρὸς 



πέδοικος 

ἐξ ἀρχῆς Σ: ν. Ετἄηκοϊ, Ψ ἂἃ' Ἑ, 41) 
Ι. δ. 88. 
8844. 4. 

πέδοικος) Ἰνηργαπί πέδοικος ἔτ. 36. 
πέδον] ίαϊ: τὸ δὲ κύκλῳ πέδον ἔθηκε 

δόρπου λύσιν Ο. 10. 46. οἷον Αἴτνας ἐν 
μελαμφύλλοις δέδεται κορυφαῖς καὶ πέδῳ 

Ῥ. 1, 28. ἢ πόντου κενέωσιν (.) ἂμ 
πέδον Πα. 9. 16. 

πεζοβόας ἰοοἰδοίαϊον Χρομίῳ κεν ὑπα-. 

σπίζων παρὰ πεζοβόαις ἵπτποις τε ναῶν τ᾽ 
ἐν μάχαις Ν. 9. 84. 

πεζομᾶχας) 7, "ηρ οἡ [ο0[ὁ τὰ μὲν ἐν 
ἱπποσόσισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον τὰ δ᾽ ἐν ᾿ 
“πεζομάχαισι Ρ. 3. δῦ. | 

πεζός] ον 7οο! ναυσὶ δ᾽ οὔτε πεζὸς ἰών κεν 

εὕροις -- ὁδόν Ῥ. 10. 29. παρὰ Λύδιον 
ἄρμα πεζὸς οἰχνέων 1γ. 206. ᾿ 

πειθώ] (-ὦ, -οὖὕς.) Ῥενγεμαδίοη, εβρ. ἐδαῖ 

ἐχογοίϑοά ὈγῪ ἴονθ. ποϑεινὰ δ᾽ Ἑλλάς 
αὐτὰν --- δονέοι μάστιγι Πειθοῦς ἱ. 6. 

Ὀθοδυδβα οὗ δῦ ἰοναὰ οσ ]8οὴ Ρ. 4. 219. 
“κρυπταὶ κλαίδες ἐντὶ σοφᾶς Πειθοῦς 
ἱερᾶν φιλοτάτων" Ῥ. 9. 839. πολύξεναι 
νεάνιδες, ἀμφίπολοι Πειθοῦς ἐν ἀφνειῷ 
Κορίνθῳ ἱ. 6. ἐδπιρῖὶθ Ῥσοϑβϑεα(εβ οἵ 
Αρδσοάϊίο ἔσ. 193, 2. ἐν δ᾽ ἄρα καὶ Τενέδῳ 
Πειθώ τ᾽ ἔναιεν καὶ Χάρις υἱὸν ᾿Αγησίλα 
ἔτ. 128. 14. ; 

πείθω (πειθέμεν: αος. 1, ἔπεισε; πείσαις, ] 
-αισ(α) : δος. 3, πῖθον; πθών ςουΐ.: πῖθεῖν: 
Ῥί. πέποιθα, -ασιν: 6Ρ. δοΥ. τοδυρ!]. πεπὶ- 

θών: πιρᾶ. πείθονται; πειθόμενος; πείθε- 

σϑαι: ἔα. πείσομαι: δοτ. 23, πίθετο; πίθεο; 

ταθόμενοι; πιθέσθαι. οἰ. πιθέω, ἀπιθέω.) 

1. δςοῖ. ἃ. ῥενεμαΐσ, τοῖα οὐὐγ Ζηνὸς 

ἦτορ λιταῖς ἔπεισε Ο. 2. 80. δᾶμον Ὑπερ- 

τὴν Μοῦσαν ὁ λόγος Σ: αὐ ογὶφίπε ΒοεΓκΆ: 

ς. ἔγαψ. Ἱπεδόθεν ἔφυν ἐέτ. 

(Εν. 

ϑοβιαίά : πετιθών ςοἀὰ.: ν. 1. γνώμᾳ: 8ς.. 
᾿Απόλλων) Ῥ. 8. 28. ὦ μάκαρ, τὶν δ᾽ 
ἐπέοικεν “Ἥρας πόσιν τε πειθέμεν κόραν τε 
γλαυκώπιδα Ν. 7. 9. ο. ἐπξ., ἰατῆρά τοί 

κέν μιν πίθον καί νυν ἐσλοῖσι παρασχεῖν 
ἀνδράσιν Ρ. 8. θ6. ο. ρτ. δἀ)., ξυνᾶνα 
Μαγνήτων σκοπὸν πείσαισ᾽ ἀκοίταν ποι- 
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κίλοις βουλεύμασιν Ν. 6. 28. γαμβρὸν 
Ποσειδάωνα πείσαις (8ς. Ζεύς: ν. γαμβρός) 

Ν. δ. 8. 5. ρΐ,, ἃ 6ρ. δοῖ. τϑάυρί. 
α. ὁ. ἰοί., δε ῥενεμασεά πέποιθα δὲ 

ξένον μή τιν᾽ --- δαιδαλωσέμεν Ο. 1. 108. 
β. ἐγιξί ἰη, γοὶν προη ᾿ς. ἀδῖ. πέποιθα 

ξενίᾳ προσανέι Θώρακος Ῥ. 10. 64, καὶ 
προξενίᾳ πέποιθ’᾽ Ν. 17. 6ὅ. οἱ δ᾽ ἄφνει 
πεποίθασιν (ν. 1. ὁ δ᾽ --- πέποιθεν) ἔτ. 

219. διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο --- κυβερ- 

νατῆρος οἰακοστρόφον γνώμᾳ πεπιθὼν 
πολυβούλῳ 1. 4. 22. ς. ογειιαάσ 
Βοϊῆξομο οὗ δοϊιποιίπῳ, ο. ἀπ]. δος., καὶ 

πόθεν ἀθανίάτων ἔρις ἄ)ρξατο. ταῦτα 

θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς] δυνατόν Πα. 

6. δ. 
2. πιοᾶ., οὐέν ο. ἀαί. ἐνυπνίῳ δ᾽ ἃ 
τάχιστα πιθέσϑαι κελήσατό μιν Ο. 13. 79. 

πείθονται δ᾽ ἀοιδοὶ σάμασιν Ρ. 1. 3. 
θεοῦ σάμασιν πιθόμενοι (ὈγΖ.: πειθόμενοι 
οοἀά.) Ῥ. 4. 200. ἤθελον κείνου γε πεί- 
θεσθ᾽ ἀναξίαις ἑκόντες Ν. 8. 10. ἤἥτορι δὲ 

φίλῳ παῖς ἅτε ματέρι κεδνᾷ πειθόμενος 
κατέραν Πα. 6. 12. ἀρχαγέτᾳ τε Δάλου 
πίθετο (8.. Ἡρακλέης) ἔτ. 1404. 69 (88) 
δὐά,. ἰηΐ,, Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει 

κελαδῆσαι πίθεό μοι ποινὰν τεθρίππων 
βῖηρ, 1 διὰ γοι Ῥ. 1. 89. ἔγας., τί πείσομα[ι 

(πείθομαι Π: δέαξ,, πάσχω) Πα. 18. 42. 

πεῖρα] (-ᾳ, -αν.) ἐνέαΐ, 551: ἐν δὲ πείρᾳ 
τέλος διαφαίνεται ὧν τις ἐξοχώτερος 
γένηται Ν. 8. 70. Νεμέᾳ --- ἔνθα πεῖραν 
ἔχοντες οἴκαδε κλυτοκάρπων οὐ νέοντ᾽ 
ἄνευ στεφάνων Ν. 4. 16. πεῖραν μὲν 
ἀγάνορα Φοινικοστόλων ἐγχέων ταύταν 
θανάτον πέρι καὶ ζωᾶς ἀναβάλλομαι ὡς 

πόρσιστα Ν. 9. 28. 
πειραίνω] ν. περαίνω. 
Πειράᾶνα)] 4 βρτίῃξ οὐ ἴδε δἰγορο θ οἵ 

Κοππτα. ἐν ἄστει Πειράνας Ο. 18. 6]. 

πεῖρας] α. ἰξνε ς. ἀρροβὶενςε ρθη. ἤτοι 

βροτῶν γε κέκριται πεῖρας οὔ τι θανάτου 
(ὈὉγΖ.: πέρας εοἀὐᾷ.) Ο. 2. 81. δ. 
(νιϑα;ς οἱ) δχεοιίΐοη καὶ τάχα πείρατ᾽ 
ἀέθλων δείκννεν Ρ. 4. 220. σ. γοῤὸ 

ταςῖ. πολλῶν πείρατα σνντανύσαις ἐν 

δραχεῖ ςἰγανᾶς οὐ »ατγ ἰδεννες Ῥ. 1. 8]. 



πειράω 

πειράω)] (πειρῶν, -ὥντι: ἐπιρί. ἐπείρα: πιεὰ. 
πειρώμενος, -ον; πειρᾶσθαι: ἱπιρί. (ἔ)πτεῖ- 

ρᾶτο.) ἃ. δεῖ. α. {εεί, πειρῶντι 

δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος 

ὀρθός Ρ. 10. 67. β. ς. βξεοι., πιαλό απ 

αἰειαρί οα΄ συνέπαξε λόγον, ὡς ἦρα νυμ- 
φείας ἐπείρα κεῖνος ἐν λέκτροις ᾿Ακάστου 

εὐνᾶς Ν. δ. 80. “ἔπειτα πλούτον πεῖι- 

ρῶν ---- μέγαν ἄλλοθι κλᾶρον ἔχω; ἱ. 6. 
ἐνγὶηρ ἰο υσἱη εαϊ Πα. 4. 46. Ῥ. 

ταεὰ, ἃ. 6. 800., σἰσδνιρί [ο βεάμος 

Διὸς ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο Ρ. 2. 8ἃ. ΒΒ. ο. 
ξοῃ. αἰδηΡί, υδηίμγε τὸ δὲ τυχεῖν πεῖ- 
ρώμενον ἀγωνίας ἀφροσύνας παραλύει 
Ο. 2. δᾶ. πειρᾶτο δὲ πρῶτον μάχας Ν. 1. 

48. ἐλπίδες δ᾽ ὀκνηρότεραι γονέων παιδὸς 
βίαν ἔσχον ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ 

"Ολυμπίᾳ ἀέθλων Ν. 11. 38. ""αὴε {δε 

ο! σφετέρας ἐστάθη γνώμας ἀταρβάκ- 
τοῖο πειρώμενος Ῥ. 4. 84. ς. τας. Ἰπεῖρατο 
γλυκυί (πεῖρα τὸ ὃ) Πα. 82. κα. 65. ἀ. 

ἀυῦ. [πεπειραμένων δέ τις (ν. 1. ἐμπείρων 
δέ τις) {τ. 110]. 

Πειρίθοος] 505 οὗ ΖευΞ (τ. 2348), κίηρ οἵ 

1αρὶτμαὶ, οοταρϑοίοῃ οὐ ὙΒοβθιϑ: ἰαϑῖ., 

Ῥαυβ., 1. 2. 1, ταύτην τὴν ᾿Αντιόπην 

Πίνδαρος μέν φησιν ὑπὸ Πειρίθου καὶ 
Θησέως ἁρπασθῆναι τ. 175, οἵ. ἐγ. 268. 

ΤΠιεἰσανδρος) 4 ϑρατίδη, ννο ἡ Οτοϑἕεβ 
ςοἰοηίσχεὰ [8008 ἔτοζηωὺ ϑρασίδ, δηὰ 

ἐδεγοαίτος Τοπαάοβ. συμβαλεῖν μὰν 
εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρον πάλαι αἷμ᾽ 
ἀπὸ Σπάρτας. ᾿Αμύκλαθεν γὰρ ἔβα σὺν 
᾿Ορέστᾳ, Αἰολέων στρατιὰν χαλκεντέα 
δεῦρ᾽ ἀνάγων Ν. 11. 838. 

πεισιχάλῖνος) οδεγίηρ [π6 δῖ 
ματα πεισιχάλινα Ρ. ὃ. 11. 

πέκω ἢ) εονιδ τουτάκι πεξαμένας 
ἸΒοσοκμ: -ένης οοἀά.: ἴοτξ. τὰ ζαμενας, 
ΒοςςΚὨ) ἐσ. 320. 

πέλᾶγος) (-εἴ, -ος; -εσσι.) (ἐχῥαη 6 ο{[}4}}6 «τὰ 

φαντὶ --- οὕπω --- φανερὰν ἐν πελάγει 
Ρόδον ἔμμεν ποντίῳ Ο. 7. δ6. “ὑγρῷ 

πελάγει’ Ῥ. 4. 40. ἕν τ᾽ ᾿ωὠκεανοῦ πελά- 
γέσσι μίγεν Ῥ. 4. 251. δάμασε δὲ θῆρας ἐν 

πελάγεϊ ὑπερόχους Ν. 8. 28. ἐν δ᾽ Εὐξείνῳ 
πελάγει φαεννὰν ᾿Αχιλεὺς νᾶσον (86. ἔχε!) 

ἕν θ᾽ ἄρ- 
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Ν. 4. 49. 1δέ μιν ἐν πελ[α)γίο)ς ῥιφθεῖσαν 
εὐαγέα πέτραν φανῆναι (Ν1!. : πελ[α)γε[1) 

ΘΟ.) Πα. 7Β. 46. (δελφῖνος) τὸν μὲν 

ἀκύμονος ἐν πόντου πελάγει αὐλῶν 

ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν μέλος ἐσ. 140ΌὉ. 16. πιεῖ., 

πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσοιο πλούτον ἔτ. 
124. 0. 

πελάζω] (ἀοτ. πέλασσεν; πέλᾶσον; πε- 
λάσαις.) ἃ. ὑνίηρ πόαν ἰο ᾿ς. δος, ὅς 
ἀδι. τοὺς ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν 
μοῦνος Ῥ. 4. 227. τηςΐῖ,, “κράτει δὲ πέ- 

λασον᾽ (8.0. ἐμέ) Ο. 1. 18. Ὁ. ἱπέγαηϑ., 

οομιδ (ὁ “τόνδε δ᾽ ἔπειτα πόσις σπέρμα 

θνατὸν ματρὶ τεᾷ πελάσαις στάξεν ἦρως" 
(συνελθών Σ: ἰοτγί. ἴταη8. ὃ) Ν. 10. 81. 

πὲλ ἅς] πεαν (ὃν) α. Δὰν. ῥεέθροισί τε 

Δίρκας ἔφανεν καὶ παρ᾽ Εὐρώτᾳ πέλας 
Ι. 1. 29. Β. Ῥτερ., ο. ἀδε. ᾿Ασίας 

εὐρυχόρου τρίπολιν νᾶσον πέλας ἐμβόλῳ 

ναίοντας Ο. 7. 18. 'Ἑστία, --- εὖ μὲν 

᾿Αρισταγόραν δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον, εὖ δ᾽ 
ἑταίρους ἀγλαῷ σκάπτῳ πέλας Ν. 11. 4. 

λέχει πέλας ἀμβροσίῳ Μελίας ἀγανὸν 

καλάμῳ συνάγεν θρόον Πα. 9. 85. 

Πελασγός] »εἰαςρίαν, ίτοπὶ Τεβ8α! 8 η Ῥὸ- 
Ἰαβφὶοι 5. Πελασγὸν ἵππον ἣ κύνα 
᾿Αμυκλάιαν --- μιμέο (Μείηεκοε: ἀπέλα- 

στον «ςοἀά.) "(τ. 1074. 1.5 

Πελειάδες] α«. ἀσυές, ἴῃ ῥσίοβίεβϑθοϑ δὲ 
Βοάοπα; {ε8[., Σ, ϑορῇ., Ὑγδςι., 172: 

Εὐριπίδης δὲ τρεῖς γεγονέναι φησὶν αὐτάς" 

οἱ δὲ δύο καὶ τὴν μὲν εἰς Λιβύην ἀφικέσθαι 
Θήβηθεν εἰς τὸ τοῦ Ἄμμωνος χρηστήριον 

τὴν (δὲ εἰς τὸ) περὶ τὴν Δωδώνην, ὡς καὶ 
Πίνδαρος παιᾶσιν ἔτ. δ8. ΡΒ. Ριείαάος, 

ἀδυρμίετβ οὐ Αἴδ8 δηὰ Ρ]είοπς, ν. 

Πληιόνα. ἔστι δ᾽ ἐοικὸς ὀρειᾶν γε 
Πελειάδων μὴ τηλόθεν ᾿ὡαρίωνα νεῖσθαι 

85 οοῃϑίο!!δίίοηϑ ἴῃ [6 Βοδνοηβ Ν. 2. 11. 

πέλεκυς] αχό χαλκελάτῳ πελέκει Ο. 7. 
836. ὀξνυτόμῳ πελέκει Ῥ. 4. 208. ὃς καὶ 
τυπεὶς ἀγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν ᾿Αθά- 
ναν ἔτ. 84. οὐδὲ πελέκεις οὐδὲ Σειρήν 

ΠΩ Ὡσαυθ δεουγο8 ῬΙςιϑίσατὶ ἐγγαηηὶ 

πεαὺς οἰοᾳφυοπῆα τιον," ἐχρ). Τυγγα 

γέσ. 339. 



πελεκυφόρας 

πελεκυφόρας) αχε δεανίῆηξς  πελεκυφ[ό]- 
ρας ἵππος (θα βαρὶε ϑίιηοη. ἔογτιμδ 

«φόρας,᾿ Θηεῖ!: πὰ ἤοτθο 'νουἹὰ {πεπ 

μᾶνς Ῥάδῃ Ὀγαπάοὰ νὶτῃ ἃ ἀουῦ]ς ἄχεα, 

ΖυπῖΣ, Ο. Ἐ., 1985, δ) λέν. 8398. 

πελεμίζω) ἀνίνε δαοὴὶ ἰνοηι οπεῖς ῥοϑςί [πε- 
λεμίζων (εοηὶ. ἘέοτβοῚ : πολεμίζων ςοαά.) 

Ο. 9. 832.) ἢ μὰν ἀνόμοιά γε δᾷοισιν ἐν 
θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν πελεμιζόμενοι ὑπ᾿ 
ἀλεξιμβρότῳ λόγχᾳ (νγαΚο [614 6 Σ: πο- 
λεμιζόμενοι οοἀὰ.) Ν. 8. 29. 

Πελίας) βϑοη οἱ ΡοΞβείάοῃ δηὰ Τυτο, ἀββοθη- 
ἀδοΐ οἱ Αἰοῖοβ, ἑαΐπον οὗ Αἰκαβῖοβ; πρὶ οὗ 

ΙΟΙΚοβ, 6 ὰ Ὁν 74βοπ. θέσφατον ἣν 

Πελίαν ἐξ ἀγαυῶν Αἰολιδᾶν θανέμεν 

χείρεσσιν Ρ. 4. 71]. “Πελίαν ἄθεμιν λευκαῖς 
πιϑήσαντα φρασὶν" Ρ. 4. 109. Πελίας 
ἵκετο σπεύδων Ῥ. 4. 94. καί ῥ᾽ ἦλθον 
Πελία μέγαρον Ρ. 4. 184. ἀκᾷ δ᾽ ἀνταγό- 

ρευσεν καὶ Πελίας Ῥ. 4. 160. Μήδειαν -- 

τὰν Πελίαο φονόν Ῥ. 4. 260. Πελίαο παῖς 

ΑΚαϑίοβ Ν. 4. 60. 

Πελινναῖον] ἃ οἱἵν οὗ ΤΏ δΒ5α!ν. ἀλλά με 

Πυϑώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύει ᾿Αλεύα τε 

παῖδες Ρ. 10. 4. 

πέλλα] »νεἰλ ρα]  πέλλαι γὰρ ξύλιναι 

πίθοι τε πλῆσθεν ἅπαντες “τ. 1040. δ." 

Πέλλᾶνα] εἰν οἱ Αοδαία, ΨΒοτς ἵνογο μοϊὰ 
βϑιςοβ ἰη Ψῃίς ἢ [86 ΡΓΖῈ 'ν88 8 ο θη 

οἹοαῖ, οἴ ΣΟ. 10. 146, ΣΝ. 10. 82. ὄ 
τ᾽ ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω μιν --- Πέλλανά τ᾿ 
Ο. 7. 88. ψυχρᾶν ὁπότ’ εὐδιανὸν φάρμακον 
αὐρᾶν Πελλάνᾳ φέρε 5Ξ.ς. ἙΡΒατηιοβίοβ Ο. 

9. 98. Πέλλανά τε καὶ Σικυὼν (850. μαρ- 

τυρήσουσι) Ο. 18. 109. ἐκ δὲ Πελλάνας 

(-ς. ἀπέβαν) ἐπιεσσάμενοι νῶτον μαλα- 

καῖσι κρόκαις Ν. 10. 44. 

Πελοπηϊάδας]) ἀεετεπάαη! οἱ Ῥείορς ἦθε- 
λον κείνον γε πείθεσθ᾽ ἀναξίαις ἑκόντες, οἵ 

τε κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναισιν ἅρμοζον στρα- 

τόν, οἵ τ’ ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηιάδαι 
(Εν. ϑοδβιαμά: πελοτπηίδαι οοὐ .) Ν, 8. 12. 

Πέλοψ] βου οἱ Ταπίδ!οβ, Βυβθαπά οἱ Ηϊρρο- 
ἀδεηςῖα; Ἰπρ οὗ Ρῖ834 ἱπ ΕΠῚ5; Ὀυσίοα δὲ 

ΟἸγιρία (Ο. 1. 90Π.). ἐν εὐάνορι 

Λυδοῦ Πέλοπος ἀποικίᾳ ΟἸγτρία Ο. 1. 234. 
ἐν δρόμοις Πέλοπος δὲ ΟἸγιαρία Ο. 1. 94. 
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ἐν βάσσαις Κρονίου Πέλοπος Ο. 8. 23, εἴ. 
ἸΚρονίου Πέλοπος (ν. Κρόνιος) Πα. 320. 7. 

ἵκων δ᾽ Οἰνομάον καὶ Πέλοπος παρ᾽ εὐηρά- 
τῶν σταϑμῶν Ο. δ. 9. Λυδὸς ἥρως Πέλοψ 

Ο. 9. 9. ἀρχαίῳ σάματι πὰρ Πέλοπος αἱ 
ΟΙγιρία Ο. 10. 34. Κορινθίων ὑπὸ φωτῶν 

ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς ὀκτὼ στεφάνοις 

ἔμιχθεν ἤδη αἵ ἔδο ΙΒὲμτιίαῃῃ ρσατηε8 ἐπ 

δε Ῥεϊοροππεβο Ν. 8. 81. 

πέλω)] (πέλει; πέλοι: ἐτηρί. ἔπελες: πιρά. 
πέλονται: ἱταρέ. ἔπτ'λετο.) δέ, ὀδεοιηα 

ὡς δ᾽ ἄφαντος ἕπελες Ο. 1. 406. ἀγαθαὶ δὲ 
πέλοντ᾽ ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς 

ἀπεσκίμφθαι δν᾽ ἄγκυραι Ο. θ. 100. οὕτω 
δ᾽ “έρωνι θεὼς ὀρθωτὴρ πέλοι Ῥ. 1. δθ. 

“Εἰ τις ἔχθρα πέλει ὁμογόνοις αἰδῶ καλύ- 
ψαι" Ῥ, 4. 146. θάρσος τε τανύπτερος ἐν 

ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπ'λετο Ρ. δ. 112. ἐπεὶ 
θαητὸν εἶδος ἔπλετο (αὐτῇ) Ῥ. 9. 109. 

νᾶες --- θαυμασταὶ πέλονται 1. δ. 6. Ἰων 

πέλοι ( Δ. 8. 16. 
πέλωρ] »"οηδίεν 7 πελωραβονί Δ. 4. Ὁ. 8. 
πελώριος] 4. δρε εὐθυμάχαν --- πελώ- 

ριον ἄνδρα Βίαροταβϑ Ο. 7. 16. ». }γο- 

ἀϊρίοιια, τεαγυεῖϊοις ποτὶ πελώριον ὁρ- 
μάσαι κλέος Ο. 10. 21. ἔργον πελώριον 
τελέσαις Ῥ. 6. 41. 

πεμπᾶμερος] ἰαεἰέπρ [ἴνε ἄαγε ἀέθλων τε 
πεμπαμέροις ἀμίλλαις (Π, ὈγΖ.: πεμπτα- 

μέροις ςοαἀά.) Ο. ὅ, 6. 

πεμπταῖος] 7ἰνε ἀαγε οά τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν 

ἀκοῦσαι οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖον 

γεγενημένον Ο. 6. 68. 

[{πεμπτάμερος, οἵ ἰδὲ μὲ ἄαν ν. πεμπά- 

μερος. 
πέμπτος] {8}: πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο 

γαρύων εὖχος ἀγώνων ἄπο Ν. 6. δ8. 
πέμπω] (πέμπω, -εἰ: πέμπων, -οιἱσα: ἔυϊ. 

“πέμψω : ἡταρξ. πέμτα (ν), -ον; δος. πέμψε(ν), 

(ἔπεμψαν; πέμψῃ; πέμψαντα: Ρᾳ85. πέμ- 

πεταῖι; -ὄμενοι: ἃοτ. πεμφθείς, -εἴσαν, -ἐν.) 

δπὰ ὀ Ἀα. τεαὶ γὰρ ωραι --- μ᾽ ἔπεμψαν 

-- μάρτυρ᾽ ἀέθλων Ο. 4. 3. κυρίῳ δ᾽ ἐν 

μηνὶ πέμποισ᾽᾽ ἀμφιπόλους ἐκέλευσεν Ο. 6. 
82. καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτὸν --- ἀεθλοφόροις 
ἀνδράσιν πέμπων ---- ἰλάσκομαι Ο. 7. 8. 

ὧς ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρονίδα πεμφθὲν 



πένθος 

βαρυγδούπον Διός Ο. 8. 44. παντᾷ ἀγγε- 
λίαν πέμψω ταύταν Ο. 9. 26. τόδε μὲν --- 

μέλος ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς πέμπεται Ῥ. 2. 68. 

πέμψεν κασιγνήταν --- ἐς Λακέρειαν Ρ. 8. 

82. “τοί μ᾽ --- κρύβδα πέμπον᾽᾽ Ρ. 4. 114. 

πέμψε δ᾽ Ἑρμᾶς --- υἱοὺς ἐπ’ ἄτρυτον 

πόνον Ρ. 4. 178. σὺν Νότου δ᾽ αὔραις ἐπ᾽ 
᾿Αξείνου στόμα πεμπόμενοι ἤλυθον Ῥ. 4. 

208. ἀλλὰ θεῶν βασίλεα σπερχϑεῖσα θυμῷ 
πέμπε δράκοντας ἄφαρ Ν. 1. 40. θαλασ- 
σίαις ἀνέμων ῥιπαῖσι πεμφθεὶς ὑπὸ Τροίαν 

Βς. ΑΟΒΠς5 Ν, 8. 69. ἐγὼ τόδε τοι πέμπω 
μεμιγμένον μέλι λευκῷ σὺν γάλακτι Ν. 8. 

171. Κλεωναίον τ’ ἀπ᾽ ἀγῶνος ὅρμον στε- 

φάνων πέμψαντα καὶ λιπαρᾶν εὐωνύμων 

ἀπ᾽ ᾿Αθανᾶν (5Ξς. υἱόν: “᾿βεπαϊηρ Βοπις᾽᾽) 
Ν. 4. 18. πέμψεν θεὸς --- αἰετόν 1. 6. 49. 
“χθόνα τοί ποτε καὶ στρατὸν ἀθρόον 

πέμψαν κεραυνῷ τριόδοντί τε ἐς τὸν βαθὺν 

Τάρταρον᾽᾽ 8ς. Ζευβ δηὰ Ῥοβείδοπ Πα. 4. 
43. ἐρατᾶν ὄχημ᾽ ἀοιδᾶν τοῦτό τοι πέμπτω 

μεταδόρπιον ἔν. 124. 2. ὁπόταν θεὸς ἀνδρὶ 

χάρμα πέμψῃ ἐσ. 226. πιεῖ., (φιάλαισι) ἃς 
ποθ’ ἵπποι κτησάμεναι Χρομίῳ πέμψαν 
Ν. 9. δ2. δαἀά. ἱπέ., Δωρίων αὐτῷ στεφά- 

νωμα κόμᾳ πέμπεν ἀναδεῖσθαι σελίνων 

1. 2, 16. ῬΡ. «επὰ αἱοί!, γαῖδε ἐς 

αἰθέρα μιν (Ξ- 'Ρόδον) πεμφθεῖσαν Ο. 7. 
67. πιεξ., ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμψῃ ἀνεκὰς 

ὄλβον ὑψηλόν (ν. 1. πέμψῃ) Ο. 3.23 ς. 
ἦη ἐπιοβὶ8, ἐπί τε κλυτὰν πέμπετε χάριν 

(ν. ἐπιπέμπω) τ. δ. 2. ἃ, (ταῦ. 

πὶέμπει Πα. 12. ἃ. 12. 

πένθος] (τος, -εος, -ος; -ἐων.) δὁογγοῖυ πέν- 
θος δὲ πίτνει βαρὺ κρεσσόνων πρὸς ἀγα- 

θῶν Ο. 2. 24. “πάτερ Κρονίων, τίς δὴ 

λύσις ἔσσεται πενθέων;" Ν. 10. Τ7. ἔτλαν 

δὲ πένθος οὐ φατόν 1. 7. 871. ἐκ μεγάλων 

δὲ πενθέων λυθέντες 1. 8. 6. οὐ πενθέων 

δ᾽ ἔλαχον (οὐ) στασίων (νοτθα Ἂ ΡΙυῖ- 
ΔΙΌΒΟ 8ΌΡΡ., αῃηεῃᾷ. Β].59, Ο--ἪἩ.) Πα. 

4. ὅ8. οἷσι δὲ Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ 
πένθεος δέξεται (ν. Η. ]. ἄοξα, Οτςεοὶς 
Ῥοοῖγν ἃ Τίς, Οχίοσά, 1986, 7914.) ἔς. 

188. 1. 
πενία] ῥουενίν 

ἔτ. 109. 4. 

στάσιν --- πενίας δότειραν 

425 πέπλος 

πενῖχρός] ῥοον ἀφνεὸς πενιχρός τε θανά- 
του παρὰ σᾶμα νέονται Ν. 7. 19. 

πενταξθλιον] ρεμ!αιίοη. οἶκοι δὲ πρόσ- 
θεν ἁρπαλέαν δόσιν πενταεθλίου σὺν ἔορ- 
ταῖς ὑμαῖς ἐπάγαγες Ρ. 8. 66. οὐ γὰρ ἣν 
πενταέθλιον (Βοεςοκ: πένταθλον οοὐὰά.) 

ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἔργματι κεῖτο τέλος 
1.1, 20. 

πεντάεθλον] ρενέαίηίονι πενταέθλῳ ἅμα 
σταδίου νικῶν δρόμον Ο. 18. 80. 

πεντἄεθ'λος] οονηρειίον ἐπ {}ιε ῥεπίαἰλίον 

εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης μετὰ πεντα- 

ἐθλοις Ν. 7. 8. 

πενταετηρίς] (-ἰς, -[δ(α).) ον γεαγὶν α. 
οὗ δε ΟἸγταρὶς ἐσϑεϊνα!. πενταετηρίδ᾽ 

ὅπως ἄρα ἕστασεν ἑορτὰν σὺν ’᾿Ολυμπιάδι 

πρώτᾳ νικαφορίαισί τε Ο. 10. 67. πεντα- 

ετηρίδ᾽ ἑορτὰν Ἡρακλέος τέθμιον κωμά- 

σαις Ν. 11. 27. ῥὑτο βυ05., πενταετηρίδ᾽ --- 
θῆκε ζαθέοις ἐπὶ κρημνοῖς ᾿Αλφεοῦ Ο. 8. 

21. ΒΡ. οὐτὰς Ργεβίδη ἰεβναι. πεντα- 

ετηρὶς ἑορτὰ βουπομπός (τ. 198. 

πεντάκις] {να {ἴνις καὶ πεντάκις ᾿Ισθμοῖ 
στεφανωσάμενος Ν. 6. 19. 

πέντε] {ἶνε ἀθρόαις πέντε --- νύκτεσσιν 

Ῥ. 4. 180. πέντε μὲν ᾿Ισθμοῖ νῖκαι Ῥ. 7. 18. 

πεντήκοντα) “ν δΔαναοῦ πόλιν ἀγλαο- 

θρόνων τε πεντήκοντα κορᾶν Ν. 10. 1. 
᾿Ισθμοῦ δεσπότᾳ Νηρείδεσσί τε πεντή- 

κοντα 1. 6. 0. ἸΔωρίδος [πε]ντήκο[ντα 
κο)]ύραις (ΒῈΡΡ. [Ο᾽6]) Θρ. 4. δ. 

πεντηκμοντέρετμος) οὐδὰ {ἐ{νγ οαγε τ68{., 
ΣΤ. Ηοπι., Π 170: καὶ Πίνδαρος πεντη- 

κοντερέτμους φησὶ τὰς ναῦς τῶν ᾿Αχαιῶν 
εἶναι (Θ:6}}: πεντήκοντα ἐρεγμοὺς οοἀά.: 

πεντηκοντηρέτμους ΒορΟΚὮ) ἔτ, 259, 

πεντηκόντερος) ιυδΠ} δ ἐν οανς πεντη- 
κόντερον ναῦν (-όντορον ν. 1.) Ῥ. 4. 348. 

πεντηκοντοκέφαλος] 7ἐ{ἰν μεαάεά, οἴ. ΝΙΝ. 

Β5οΒυϊΖε, Ὁ. Ἑ., 252. Τυφῶνα πεντη- 

κοντοκέφαλον (ἑκαντοντοκάρανον οοπί. 

Ἡδεγδηῃ, ο]]. Ο. 4. 7, Ρ. 1. 16, Ρ, 8. 16) 

ἐσ. 98. 

πεπᾶρεϊν) ἀείεοϊ. ἀογ., σλου τὺ δὲ σάφα 
νιν ἔχεις ἐλευθέρᾳ φρενὶ πεπαρεῖν Ρ, 3. δ7. 

πέπ'λος] γοῦε εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις ἀπάγε- 
σθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ ψαύσειε 



πεπρωμένος 

πέπλοις Ρ. 9. 120. ζωσαμένα τε πέπλον 

ὠκέως Παρθ. 2. 6. 

πεπρωμένος] [αἰετὰ ἦν ὅτι νιν πεπ'ρω- 

μένον --- ἀμπνεῦσαι κατινόν Ο. 8. 38. σε --- 

πεπρωμένον βασιλέ᾽ ἄμφανεν Κυράνᾳ 
Ῥ, 4. 61. ταύτας δὲ μή ποτε τιμᾶς ἀμείρειν 

γονέων βίον πεπρωμένον Ῥ. 6. 27. ἐμοὶ 
δ᾽ ὁποίαν ἀρετὰν ἔδωκε Πότμος ἄναξ, εὖ 
οἶδ᾽ ὅτι χρόνος ἔρπτων πετπτρωμέναν τελέσει 
Ν. 4. 48. καὶ τὸ μόρσιμον Διόθεν πεπρω- 
μένον ἔκφερεν Ν. 4. 61. πεπρωμένον ἦν 
φέρτερον πατέρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν 

Ι. 8. 82. ] π[εγπρωμέναν πάθαν αἱ Πα. 

8.. 106. ὅτι Λαομέδοντι πεπρωμένοι᾽ 

ἤρχετο μόροιο κάρυξ τ. 1404. 67 (41). 
πεπρωμέναν θῆκε μοῖραν μετατραπεῖν ἔτ. 

1778. τὸ πεπρωμένον οὐ πῦρ, οὐ σιδάρεον 
σχήσει τεῖχος ἔτ. 282. 

περ] α. Ἔτι ρμαῖίς ραγίϊοϊθ. ὅϑεν περ καὶ 

ὋὉμηρίδαι ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ᾽ ἀοιδοὶ 
ἄρχονται Ν. 3. 1. παίδων δὲ παῖδες ἔχοιεν 

αἰεὶ γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν 
(ογι. τό περ -- ὅπερ) Ν. 7. 101. Ῥ. 
οοῃςοϑϑίνε ρατγίοϊε. ἴυξεν δ᾽ ἀφωνήτῳ 

περ ἔμπας ἄχει Ρ. 4. 287. ἐγὼ τόδε τοι 

πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ σὺν γάλακτι, 
-- ὀψέ περ Ν. 8.80. ἵπερ ἄν (ςοἀὰ.: 
πέραν Ηοτπιδηη) Ν. 7. 76.] ς. καί περ, 
ν. καίπερ: ὃς περ, ν. ὅσπερ. 

περαίνω, πειραίνω) «. αἰαΐ ὅσαις δὲ 
βροτὸν ἔθνος ἀγλαίαις ἁπτόμεσθα, περαί- 

νεῖ πρὸς ἔσχατον πλόον Ρ. 10. 28. ΒΡ. 
εοπεοϊμάς (ΑἸακός) ὃ καὶ δαιμόνεσσι 

δίκας ἐπείραινε (Ττίς]. : ἐπεραίνε ςοἀ.}) 1. 8. 
24. ς. ἔταβ. ἸἹπεραίνοις { Πα. 16. 8. 

περαίτερος] (οοπρ. οἱ πέραν.) ἠενγέδεν, ἰοηρὸν 
ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι Ο. 9. 

106. δάν., κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα 

περαίτερον ἄλλων δεγοπά Ο. 8. 68. 

πέραν] «. ουενῖγν, ουεγηιμοὴ εἴ τι πέραν 

ἀερθεὶς ἀνέκραγον Ν. 7. 186. 6. ρτερ. 
ο. βεη., δεγοπάᾶ, οὐν καὶ πέραν πόντοιο 

πάλλοντ᾽ αἰετοί Ν. ὃ. 21. μνρίαι δ᾽ ἔργων 
καλῶν τέτμανθ᾽ --- κέλευθοι καὶ πέραν 

Νείλοιο παγᾶν καὶ δι᾽ Ὑπερβορέους 1. 6. 
28. πέραν ᾿Αἰθόω] Πα. ὃ. 61. «. οπι- 

420 πέρθω 

Ῥῃαϑίϑίηρ διά, πέραν ἰσθμὸν διαβαίς 
γέρλ! ἀενοςς τ. 1408. 66 (39). 

περάπτω)] (-- περιάπτω) ὡγαῤ γομηά ς. ἀοο. 

ἃ ἀαῖ. γνίοις περάπτων πάντοθεν 
φάρμακα Ρ. 8. δ2. 

[πέρας, ν. πεῖρας.] 
περᾶτός] Ιο δε ῥας:εὦ Γαδείρων τὸ πρὸς 

ζόφον οὐ περατόν Ν. 4. 609. 
περάω)] (περᾶν: ἱταρί. ἐπέρα: δοτ. περάσαις; 

-ὅσαι.) ἃ. (7055 ἐξικόμαν κε βαθὺν 

πόντον περάσαις Ρ. 8. 76. οὐκέτι πρόσω 

ἀβάταν ἅλα κιόνων ὕπερ Ἡρακλέος περᾶν 

εὐμαρές Ν. 8. 21. ἀλλ’ ἐπέρα ποτὶ μὲν 

Φᾶσιν θερείαις, ἐν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλον 

πρὸς ἀκτάν (8Ξς. Ζενοκράτης: ἱ. 6. Πἰ8. ἢ05- 
Ῥίίαιῖν Κπὸν Ὡὸ Ὀουπάβ ΟΥΓ86850}9) 

Ι. ἃ. 41. Ὁ. πιορῖ,, εο»μρίείε ἀλλὰ 

σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν 

ἀτρώτῳ κραδίᾳ (Ὀίββεη: περάσαι σὺν 
ςοἀά.) Ν. 11. 10. 

Περγᾶμία]) ν. Πέργαμος. εἷλε δὲ Περγα- 

μίαν (8ο. 'Ηρακλέης) 1. 6. 81. 

Πέργᾶμος)] ἐδε εἰϊδάεὶ οὗ Τζον. “'Πέργα- 
μος ἀμφὶ τεαῖς, ἥρως, χερὸς ἐργασίαις 

ἁλίσκεται" ἱ. 6. δὲ 186 ρατὶ Ὀυΐὲ ὉῪ 
Αἰδίκοβ Ο. 8. 42. περὶ δὲ ὑψικόμῳ ᾿'Ἑλένᾳ 

χρῆν ἄρα Πέργαμον εὐρὺν ἀιστῶσαι σέλας 
αἰθομένου πυρός Πα. 6. 90. 

πέρειμι] ξο γομη δ ὀ[εβξ., Σ Ὁίοη. ΤΏταχ., 
448. 6 ΗΙΡ., περιέναι (5... Πίνδαρος ἔφη) 

τετρασυλλάβως ἀντὶ τοῦ περιιέναι ἔν. 
814. 

πέρθω) (δοτ. 1, (ἔγπερσεν, ἔπερσαν: δος. 3, 

(ξ) πρᾶθε(ν), πράθον: ρ488. περθόμενοι.) 
ἃ. γαυαξε Τιρύνθιον ἔπερσαν αὐτῷ 

στρατὸν --- Μολίονες Ο. 10. 82. ὃς Πριά- 

μοιο πόλιν πέρσεν Ρ. 1. 84. Λαομέδοντα 

δ᾽ εὑρυσθενὴς Τελαμὼν ᾿Ιἰόλᾳ παραστάτας 
ἐὼν ἔπερσεν Ν. 8. 837. Πριάμον πόλιν 

Νεοπτόλεμος ἐπεὶ πράθεν Ν. 7. 86. τοὶ 

καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράϑον 

(5Ξο. Αἰακίδαι) 1. ὃ. 86. πρὸ πόνων δέ κε 
μεγάλων Δαρδανίαν ἔπ'ραθεν (5. ᾿Αχιλ- 
λεύς) Πα. 6. 91. οἱ {Π1πε55, ἢ θερινῷ πυρὶ 
περθόμενοι δέμας ἢ χειμῶνι Ῥ. 8. δύ. 

Ῥ. ἐμέ οἱ Εὐρυσθῆος ἐπεὶ κεφαλὰν 
ἔπραθε φασγάνου ἀκμᾷ Ρ. 9. 81. 



περ! 

περί] (πέρι ἰῃ απαβίσορβο: περ᾽ Ῥείοσζε 
νονν6]5.) 8. ΡὈΤΘΡ. Ο. 8.ς., α. γτομπά, 

αγομπὰ περὶ τέρμα δρόμου ἵππὼν 

φυτεῦσαι Ο. 8. 84. περὶ δωδέκατον δρόμον 
ἐλαυνόντεσσιν Ο. 0. 70. β. ἐπ ἂν 
περὶ ψυχὰν ἐπεὶ γάθησεν Ρ. 4. 122, 
Ὁ. ο. ρεπ., α. εοποεγηὶηρ ἀγῶνα 

νέμειν ἀνδρῶν τ᾽ ἀρετᾶς πέρι καὶ --- δι- 
φρηλασίας Ο. 8. 37. ὁ μὲν Πυθῶνάδ᾽ -- 
ᾧχετ᾽ ἰὼν μαντευσάμενος ταύτας περ᾽ 
ἀτλάτον πάϑας Ο. 6. 838. εἴ τιν᾽ ἔχει λόγον 

ἀνθρώπων πέρι Ο. 8. 4. διδοῖ ψᾶφον περ᾽ 
αὐτᾶς Ρ. 4. 365. πότμος δὲ κρίνει συγγενὴς 

ἔργων πέρι πάντων Ν. ὅ. 40. πεῖραν μὲν 
ἀγάνορα Φοινικοστόλων ἐγχέων ταύταν 
θανάτον πέρι καὶ ζωᾶς ἀναβάλλομαι Ν. 9. 
29. εἰ δὲ κασιγνήτου πέρι μάρνασαι Ν. 10. 

8δ. πολλὰ μὲν ἀρτιεττὴς γλῶσσά μοι 
τοξεύματ᾽ ἔχει περὶ κείνων κελαδέσαι Ι. ὅ. 

47. ἀμφιπόλοις δὲ [μ)υρ[τιᾶν] περὶ τιμᾶν 
δηριαζόμενον Πα. 6. 118. ΒΒ. δεγοπά 
περὶ θνατῶν δ᾽ ἔσεσθαι μάντιν ἐπιχθονίοις 
ἔξοχον ((οτέ. ἐπιεβίβ, περι-ἔσεσθαι) Ο. 0. 
60. ς. ς. ἄἀκξι., α. οὗ 86 οδ]εοΐϊ ἂἱ 

βίδκθ, οὐυδν, αὐομί, ἐπ τόςρεοῖ οὐ δηρίο- 
μαι πολέσιν περὶ πλήθει καλῶν Ο. 18. 48. 

εἰ δέ τις ἤδη κτεάτεσσί τε καὶ περὶ τιμᾷ 

λέγει Ῥ, 2. 89. ἐσλοῖσι μάρναται πέρι πᾶσα 
πόλις Ν. δ. 41. ὅστις ἁμιλλᾶται περὶ 
ἐσχάτων ἀέθλων κορυφαῖς Ν. 10. 31. περὶ 

δ᾽ ὑψικόμῳ ᾿Ελένᾳ χρῆν ἄρα Πέργαμον 
εὐρὺν ἀιστῶσαι σέλας αἰθομένον πυρός 
Πα. 6. 956. ἣ περὶ χρήμασι μοχθίζει βιαίως 
ἔς. 128. 2. β. ὃν νεαβφοὴ οἱ, [ον 

κεῖνόν γε καὶ βαρύκομποι λέοντες περὶ 
δείματι φύγον Ρ. ὅ. ὅ8. ἄπεπλος ἐκ λεχέων 
νεοτόκων ἴ --- Ἰνόρουσε περὶ φόβῳ ἴα. 
20. 1. Ὑ- αἀγομηά, ἱ. 6. μὴ ἵστε 
μὰν Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν ὀψίᾳ ἐν 
νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ μομφὰν 
ἔχει (εί. φασγάνῳ ἀμφικυλίσαις Ν. 8. 23.) 
Ι. 4. 80. ὦ. ἰπ Ἐπιοβί8. περὶ δὲ 
πάξαις (ν. περιπάγνυμι) Ο. 10. 46, οἵ. 

Ο. θ. 80. πς. ἵτας. Ἱπέρι Πα. 4. δ8. 

περιπί Παρθ. 2. 49. 
περίαλλος] π. Ρ]. Ῥτο βάν., ῥανίἑειίαγὶν 

θησαυρόν, ὃν περίαλλ᾽ ἐτίμασε Λοξίας 

427 περττ'λἄνάομαι 

Ῥ. 11. δ. ο. φεπ., καὶ γὰρ ὁ πόντιος 
"Ορσιτρίαινά νιν περίαλλα βροτῶν τίεν 

Πα. 9. 48. 
περιάπτω) ν. περάπτω. 
περιβάλλω] ρῥιώ αγοιιπά, ο. δος. ἃ ἀδῖ,, 

τοδῖ., ἀδυοίε ἰο κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς 
Ἡρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει Ρ. 9. 81. 

περίγ'λωσσος] εἰοφμεηί σοφοὶ καὶ χερσὶ 

βιαταὶ περίγλωσσοί τ᾽ ἔφυν Ρ. 1. 42. 

Περϊδάνος] οἱνίηρ αγοιπὰ ΜΙ. 1άα, ἴῃ τοῖο. 
“ἴα, φρήν, κυπάρισσον, ἕα δὲ νομὸν Περι- 
δάϊον" (ἴ, ἃ πιεπϑυγὰ 8ϑ08ρ.: περιδάϊον 

Ο. Ἠεγηιαπα, ἱ. 6. "“Ζινίβϑοιεαπ οί θη," 

11.) Πα. 4. 81. 

περιδιῖνέω ἢ] λέν! αγομηὰ (Ἀπόλλων) 
περιδινηθεὶς ἐπτῆεν γᾶν (ἀυν᾽ ποῦ βυρρ. 
Θηεῖ:; οἷ}. Ηοσγοὶ., περιδινεῖσθαι" περι- 

κινεῖσθαι: προί...... Ἰις, [-- «. Ἰινηθείς 

εοἀά. Θιταθοηΐβ, ηἰϑὶ πε(ρι)κινηθεὶς υπυ5 

οοα, ᾿5) ἔτ, 518, 

περίειμι)} ν. πέρειμι. 

περυιάδομαι] οαγε [οΥ ο. βεπ. (Διόσκου- 
ροι) ἀγώνων μοῖραν “Ἑρμᾷ καὶ σὺν Ἥρα- 
κλεῖ διέποντι θάλειαν, μάλα μὲν ἀνδρῶν 

δικαίων περικαδόμενοι Ν. 10. δ4. 

περίχειμαι) ἰἷε ἀτομπά, ἐγοιῦῊ ἕκτος οἷς 

ἤδη στέφανος περίκειται Ο. ὅ. 76. 

[περικινέω, ν. περιδινέω.] 

Περικ' λύμενος; 50π οἱ Νεΐουδ, ἀπ Ατροπδαυ, 
ἀείεπάςεα ὙΠοῦ68 ἀραῖηβὲ 86 ϑενε. 

Περικλύμεν᾽ εὐρυβία Ῥ. 4. 176. δουρὶ 
Περικλυμένον πρὶν νῶτα τυπέντα (5. 
᾿Αμφιαρέα) μαχατὰν θυμὸν αἰσχυνθῆμεν 

Ν. 9. 26. 

περικτίονες] Ιλοεε ἐπα! ἀτυεὶ! αγοιιπά ἐκ 
δὲ περικτιόνων ἑκκαίδεκ᾽ ᾿Αρισταγόραν 
ἀγλααὶ νῖκαι --- ἐστεφάνωσαν Ν. 11. 19. 
ἔσθμιον ἂν νάπος Δωρίων ἔλαχεν σελί- 
νων" ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασε δή ποτε καὶ 
κεῖνος ἄνδρας ἀφύκτᾳ χερὶ κλονέων 1. 8. θά. 

περιναιετάω] ἀτυεῖ! γοιπὰ ἀδομέ ἡρώων 

ἄωτοι περιναιεταόντων Ν. 8. 9. 

περιπάγνυμι] [δπεε νομπὰ περὶ δὲ πάξαις 
"Ἄλτιν μὲν γ᾽ ἐν καθαρῷ διέκρινε Ο. 10. 46. 

περιπ'λᾶἄνάομαι) εἐνείς νομπὰ “ὥσπερ 

τόδε δέρμα με νῦν περιπλανᾶται θηρός, ὃν 



περίπνέω 

πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ᾽ ἐν Νεμέᾳ" 
Ηοσακῖεβ Ξροακβ 1. Ὁ. 47. 

περίπνέω] δίοι γοιεηὰ μακάρων νᾶσον ᾿ 

ὠκεανίδες αὖραι περιτνέοισιν Ο. 2. 72. ! 
περισθενής ν»εἰξλίν ἐν περισθενεῖ μαλα- 

χϑεὶς παγκρατίου στόλῳ Ν. 8. 16. σῶμα ᾿ 
μὲν πάντων ἕπεται θανάτῳ περισθενεῖ ἔτ. 

1810. 1. 
περιασός)] ἰοο τνἰμοὐὴ στάθμας δέ τινος 

ἑλκόμενοι περισσᾶς Ῥ. 2. 91. ἢ. Ρ]. Ῥτὸ 
δᾶν,, ἐχοεεα πρίν, βάρυνθεν δὲ περισσὰ 
Δελφοὶ ξεναγέται Ν. 7. 48. εἰπι., -ὥς, ᾿ 
σοφοὶ δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἔπος αἴνησαν 

περισσῶς τ. 8δ Ὁ. ἐμπείρων δέ τις ταρβεῖ, 

προσιόντα νιν καρδίᾳ περισσῶς ἐς. 110. 
περιστέλλω] α. εἰοδε «. δος. τηρῖ,, 

θνατὰ μεμνάσϑω περιστέλλων μέλη καὶ 
τελευτὰν ἁπάντων γᾶν ἐπιεσσόμενος Ν. 

11. 16. Ὁ. οἰοίλια τοῦ ς. ἀαϊ. ἃ δος., 

τιοῖ. ἐγὼ δὲ Ποσειδάωνι ᾿Ισϑμῷ τε 
ζαθέᾳ ᾿Ογχηστίαισίν τ᾽ ἀιόνεσσιν περι- 
στέλλων ἀοιδὰν γαρύσομαι 1. 1. 88. 

περιφεύγω] εἰκάθ ταεῖ. ψάμμος ἀριθμὸν 
περιπέφευγεν Ο. ὦ. 98. 

περιώσιος] ς. ρθη., [ον Ξιεῤῥεγίον ἰο μεγασθενῆ 
νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἀἄλ- 

λων 1. ὃ. 8. 
πέρνᾶμι] εὐροτνί [ον Ξαἱσ Ῥᾷ588., ταεῖ. οὐδ᾽ 

ἐπέρναντο γλνκεῖαι μελιφθόγγου ποτὶ ᾿ 
Τερψιχόρας --- μαλθακόφωνοι ἀοιδαί 1.2.7... 

πέροδος;] νευοίἶονι δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει 
πάσαις ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν 

(Εὐυβίατῃ.: περιόδοις οοἀὐὰᾷ.) Ν΄. 11. 40, 

εἴ. ἐσ, 814. 

Περσεὺς 80ῃ οὗ Ζευβ απὰ Ῥαπδθ; ΠΟ 516ιν 

Μεάυβαᾶ. (Ὑπερβορέων) παρ᾽ οἷς ποτε 

Περσεὺς ἐδαίσατο λαγέτας Ῥ. 10. 81. Περ- 
σεὺς ὁπότε τρίτον ἄνυσεν κασιγνητᾶν μέρος 
ἐνναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων 
Ῥ, 12. 11. μακρὰ μὲν τὰ Περσέος ἀμφὶ 

Μεδοίσας Γοργόνος Ν. 10. 4. Περσεὺς δ᾽ ἐν 

"Ἄργει (8ς. γέρας ἔχε!) 1. ὅ. 88. φιλόμαχον 

γένος ἐκ Περσέος (ΒοροκὮ: -ἕως εοἀά.) 
{. 164. 

πεσσοί]) ἀγαιρηὶς τοὶ δὲ πεσσοῖς, τοὶ δὲ 
φορμίγγεσσι τέρπονται 865. ἔξ Ὀ]εββοῦ 

ἀεδὰ Θρ. 7. 6. 

428 πέτρα 

πέσσω] περγεε, ἰοςίεν ταεῖ. τὰν ἀκίνδυνον 
παρὰ ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσσοντ᾽ Ρ. 4. 

186. 
πέτᾶλον] ἱεα Ἶε πετάλοις ηρῖ (ἠρ[ινοῖς 

εοπὶ. Βυγυ) Δ. 8. 19. ἔγασρ. Ἰφοριᾶν 

πεταλί Πα. 17. Ὁ. 26. Ἱπεταλοί Θρ. δ. 4. 
ταεῖ., “μηδὲ Νηρέος θυγάτηρ νεικέων 

πέταλα δὶς ἐγγναλιζέτω ἄμμιν᾽’ (} ἃ τοῦ. 

ἴο ἐκφυλλοφορία οτ πεταλισμός, Ὀυὲ οἴ. Σ, 

τπροπικώτερον δὲ τῶν φιλονεικιῶν τὰς 
στάσεις) Ι. 8. 42. ἰε8ὲ., Οδ]εη., ἀθ ρῃ}5. 

αἰ, 8. 082 εὰ. 14108., εἰ. Ρ. Οχγ. 22], 

οο]. 9. 17, Πίνδαρος --- ᾿ὠκεανοῦ τὰ 

πέταλα τὰς κρήνας λέγων τ. 82θ. 

,, φπέτἄμαι) (πέταται: δογ. πτάμεναι: πέτεται 

Ρζὸ πέταται οσοὐΐϊ. Νυοῖς, Θοἢγ.) {))}, δοαν 

ταθῖ, ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν ἁβρό- 
τατος ἔπι μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται 

ὑποπιτέροις ἀνορέαις Ῥ. 8. 90. πέταται 

δ’ ἐπί τε χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας τηλόθεν 

ὄνυμ’ αὐτῶν Ν. 6. 48. ἀνά Δώτιον ἀνθε- 

μόεν πεδίον πέταται (8ς. κύων) “ἐτ. 107. 

4.5 νεάνιδες --- πολλάκι ματέρ᾽ ἐρώτων 
οὐρανίαν πτάμεναι νοήματι πρὸς ᾿Αφρο- 

δίταν ἔτ. 123. 4. τε8ῖ,, Ῥ]αίο, Τμοβεῖ., 
118ς, ἡ δὲ διάνοια --- πέτεται κατὰ Πίν- 

δαρον τς τε γᾷς ὑπένερθε --- οὐρανοῦ 
θ᾽ ὕπερ (ν. 1. πέταται) ἐγ. 2399. 

πέτρα] (-ας, -αν; -αἵ, -ἄν, -αισίι), -ας.) γοοῖ 

ἵκοντο δ᾽ ὑψηλοῖο πέτ'᾽ραν ἀλίβατον Κρο- 

νίον Ο. 6. θ4. πέτρας φοίνισσα κυλινδο- 
μένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει πόντον πλάκα 

Ρ. 1. 38. συνδρόμων κινηθμὸν ἀμαιμάκετον 
ἐκφυγεῖν πετ'ρᾶν Ρ. 4. 209. ἔθηκε καὶ 
βαθυλείμων ὑπὸ Κίρρας πετρᾶν ἀγὼν 

κρατησίποδα Φρικίαν ((ῃτῖβι : βαθυλεί- 

μῶνα ἀγὼν ὑπὸ Κίρρας πέτραν οοἀά.) 
Ῥ, 10. 168. ταχὺ δ᾽ ἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ 

πρῴραθε χοιράδος ἄλκαρ πέτρας Ρ. 10. 
83. φαίης κέ νιν ἄνδρ᾽ ἐν ἀεθληταῖσιν 

ἔμμεν Ναξίαν πέτ'ραις ἐν ἄλλαις χαλκο- 
δάμαντ᾽ ἀκόναν 1. 6. 78. ἂν δ᾽ ἐπικράνοις 

σχέθον πέτραν ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες 

ἦγ. 88. 8. ἀμφί τε Παρνασσίαις πέτ'ραις 

ὑψηλαῖς Πα. 2. 98. 1 δέ μιν ἐν πέλ[αἹγ[ος] 

ῥιφθεῖσαν εὐαγέα πέτραν φανῆναι (0 6105) 

Πα. 7Β. 47. πέτραι δ᾽ [ἔφ)]α[ν)θεν ἀντὶ 



πετράεις 

φωτῶν (πετραν [Π56: 80. ἔπ8 Ῥδορῖο οὗ 

ΘΟΠΡΠΟΘ, Οἡ βεείηρ ἰδ Μεάυϑ8᾽5 πεδὰ) 

Δ. 4. 41. πέτραισι Κιρραί (ϑὰρ». 526}}: 
ἀρούραισι 1«οὐς}} ἐσ, 216}. 11. ὑψικέρατα 
πέτραν ἔτ. 826. 

πετρᾶεις] νοοῦν 
νος Ο. 6. 48. 

πετραῖος] ἃ. ερίτΒ. οἱ Ῥοβείάοῃ. παῖ 

Ποσειδᾶνος Πετραίΐου 8 τῆς δοὰ νν8ο 83ρ111 

1π6 νᾶ]6 οἱ Τοπιρε, ἙΆσΠΟΙ!, Σ. Ρ. 4. 188. 
. οὐ |λι6 γοοτῖς “᾿“ποντίου θηρὸς πετραίου"" 
868 δΔῃσιήοῃο ἔσ, 48. 1. 

πέτρος] γοολ μᾷκος δὲ Νικεὺς ἔδικε πέτ'ρῷ 

χέρα κνκλώσαις ὑπὲρ ἁπάντων Ο. 10. 72. 
οὐ τετραορίας γε πρὶν δνώδεκα πέτ'ρῷ 
ἧἦροάς τ᾽ ἐπεμβεβαῶτας ἱπποδάμους ἕλεν 

δὶς τόσους 5.0. ΑἸΚγοπουβ Ν. 4. 239. ἄγαλμ᾽ 

᾿Αἰδα, ξεστὸν πέτρον ἐοτηβίοπο Ν. 10. 07. 

πεύθομαι] (οξ. πυνθάνομαι) ἰεαγη ς. ἃςο. ἃ 

ἐπί. “πεύθομαι δ᾽ αὐτὰν κατακλυσϑεῖ- 

σαν ἐκ δούρατος ἐναλίαν βᾶμεν᾽" Ῥ. 4. 88. 
““πεύθομαι γάρ νιν Πελίαν --- ἀποσυλᾶσαι᾽" 
Ρ. 4. 109. 

πεύκα] ῥίνιε ἱγεε ἐν δὲ κέχλαδ[εν] κρόταλ᾽ 
αἰθομένα τε δαὶς ὑπὸ ξανθαῖσι πευκαῖς 

(ςοπέτα, ρὲπεδγαπάς, Ο-Ἦ.) Δ. 2. 11. 

πεφνεῖν)] (ἔπεφνε(ν), πέφνε(ν).) λαὺς Εἰ 

"Ερινὺς ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος 

ἀρήιον (ὈγΖ.: πέφ'νε(ν) ςοἀά.) Ο. 2, 42, 

πέφνε Κτέατον ἀμύμονα, πέφνε δ᾽ Εὔρυτον 

Ο. 10. 21---8. καὶ Χίμαιραν --- καὶ Σολύ- 

μους ἔπεφνεν Ο. 18. 90. ἔπεφ'νέν τε Γορ- 
γόνα Ρ. 10. 46. ἀλλὰ χρονίῳ σὺν ἴΑρει 
πέφ'νεν τε ματέρα θῆκέ τ᾽’ Αἴγισθον ἐν 

φοναῖς Ρ. 11. 87. τίνες Κύκνον τίνες “Εκ- 

τορὰ πέφ'νον; Ι. ὅ. 39. πέφ'νεν δὲ σὺν 

κείνῳ Μερόπων ἔθνεα Ι. 6. 831. πέφ'νε δὲ 
τρεῖς καὶ δέκ᾽ ἄνδρας ἐγ. 186. πέφνε ΔρυΓ 
γ4τ. 886. 10 ἱπ τπι6518 ἐγ. 171. 

πηδάλιον] εἰδονίηρ αν νώμα δικαίῳ πη- 
δαλίῳ στρατόν Ρ. 1. 86. (Τύχα) δίδυμον 

στρέφοισα πηδάλιον ἐγ. 40. 
Πηλεῖδας) 50» οἱ Ῥεῖΐδιις ΑΟἈ11168. τά 

ποτ᾽ ἐν οὔρεσι φαντὶ μεγαλοσθενεῖ Φιλύρας 

υἱὸν ὀρφανιζομένῳ Πηλείδᾳ παραινεῖν 
Ῥ. 6. 28. ἐπεὶ δ᾽ ἄλκιμον νέκυν ἐν τάφῳ 
πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν Πα. 6. 99. 

πετραέσσας --- ἐκ Πυθῶ- 

429 Πηνελόπα 

Πηλεύς] (-εύς, -ἔος, -ἔος, -ἔϊ, -εἴ, -ἐα.) 5οη οἱ 
Αἰακοβ, μπυδραηὰ οὐ Τμρθῖβ, ἐδῖμεογ οἵ 

ΑΟΒΐ}165. Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν 

τοῖσιν ἀλέγονται 50. δΔιηοηρβ ἴδοβε ἴῃ 
ΕἸγβίυαπι Ο. ὃ. 78. Αἰακίδᾳ παρὰ Πηλεῖ 

Ῥ. 8. 82. πόλιν τάνδε (-- Αἴγιναν) κόμιζε 

ΔῚ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ Πηλεῖ τε κἀγαθῷ 

Τελαμῶνι σύν τ᾽ ᾿Αχιλλεῖ Ῥ. 8. 100. 
παλαιαῖσι δ᾽ ἐν ἀρεταῖς γέγαθε Πηλεὺς 
ἄναξ, ὑπέραλλον αἰχμὰν ταμών Ν. 8. 88. 
᾿Ιαολκὸν πολεμίᾳ χερὶ προστραπὼν Πη- 
λεὺς παρέδωκεν Αἰμόνεσσιν Ν. 4. δ60. αἱ 

δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι 

σεμνὰν Θέτιν Πηλέα θ᾽ Ν. δ. 20. οὐδ᾽ 
ἔστιν --- πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος 

ἧρωος, εὐδαίμονος γαμβροῦ θεῶν 1. 0. 28. 

“'τὸ μὲν ἐμόν, Πηλέι γέρας θεόμορον ὁπάσ- 
σαι γάμον Αἰακίδα᾽ 1. 8. 38, Πηλέος ἀντι- 

θέου μόχθοις νεότας ἐπέλαμψεν μυρίοις 

{τ-. 172. 1. ἴοβὲ., Σ Αοὶ. Απβεά., 2. 168 

Ὀϊπά., ἐν ὕμνοις Πίνδαρος μέμνηται ὅτι τὸν 
Εὐρυτίωνα, τὸν τοῦ ρον τοῦ Ἄκτορος 

παῖδα ἕνα ὄντα τῶν ᾿Αργοναντῶν, συν- 
θηρεύοντα ἄκων ἀπέκτεινε Πηλεύς ἰτ. 

48. 
πῆμα) (πῆμα, -ατος, -α, -ατα ποπ,.}) ῥαΐη, 

ἱγομδίε πῆμα θνάσκει παλίγκοτον 
δαμασθέν Ο. 2. 19. Μοῖρ᾽ --- θεόρτῳ σὺν 

ὄλβῳ ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει παλιντράπελον 
Ο. 2. 87. ἐσλὸν βαθὺ πήματος ἐν μικρῷ 

πεδάμειψαν χρόνῳ Ο. 12. 13. ἄντε δόλον 
αὐτῷ θέσαν Ζηνὸς παλάμαι, καλὸν πῆμα 

Ρ. 2. 40. ἕν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα σύνδνο 

δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι Ῥ. 8. 81. μήτ᾽ 
ὧν τινι πῆμα πορών Ρ. 4. 297. 

Πηνειός, Πηνεϊός] ἃ. ἃ νος ἰῃ ΤΉ ΘΞΒΑΙΥ. 

᾿Εφυραίων ὄπ᾽ ἀμφὶ Πηνεῖὸν γλυκεῖαν 
προχεόντων ἐμὰν Ρ. 10. δ6. εἰ. Σ, Πα. 
10. 8, τινα ̓  λέγει ἸΠηνειόν. ᾿᾿σύνδετοτ᾽" 

λέγεται ὅτι ἔσχε συνάφειαν τῷ Τιταρησίῳ 
οἵ. Ποια., Β 751 {{. Ὁ. τῆς τίνος ροά. 

(Ὑψεύς) ὅν ποτε --- Ναὶς εὐφρανθεῖσα 
Πηνειοῦ λέχει Κρέοισ᾽ ἔτικτεν Ρ. ϑ. 16. 

Πηνελόπα] (ε5ῖ., Σ Βεγη., Νεγρ., Οσοτᾷ., 

1.11. Ῥᾶπᾶ Ρίπάδζγυβ ᾿ς Μοζσουῦο εἴ Ῥβῆθ- 

Ἰορα ἴθ ὕγοδοο πιοηΐο οὐἀϊξυπι 80 ϊξ. 

(Οἰπιράπαστο, δίυὰ. ὕτριη., Β831, 1967, 



πιαίνω 430 Πισᾶτις 

184544ᾳ.: εχ Αροϊδὲης εἴ Ῥεπεῖορα, εἀ4.) πίμπλημι] μι! τοὶ δ᾽ ἐπίμπλαν ἐσσύμενοι 
ἐγ. 100. πίθους (ἰ. 6. ἐπιρί., Νάρετ: ἐπίμπλων οςοἀά. 

πιαίνω] α. δοῖ., 7αἰεν, ἐπσγεας “ἀγρούς ῬΙυϊατοδὶ: ἐπίμπλεν Ννν1].: δὲ πίμπλων 

τε πάντας, τοὺς --- νέμεαι πλοῦτον πῖαί- Ῥαρο) "ἔγ. 1040. 8." πέλλαι γὰρ ξύλιναι 
νων Ῥ. 4. 160. λευκανθέα σώμασι πίᾶναν πίθοι τε πλῆσθεν ἅπαντες "{τ. 1040. δ." 
καπνόν (Ηοτπιδηπ: σώμασιν ἐπίαναν Πίνδος) Με. Ῥίπάοβ ἰπ ΤΠοββαγ. ἔσχον 
οοὐά.) Ν. 9. 38. Ὁ. Ρ458., δὲ Τα εηεα δ᾽ ᾿Αμύκλας ὄλβιοι Πινδόθεν ὀρνύμενοι 

ὃν, δαίίει οἡ ᾿Αρχίλοχον βαρυλόγοις (δς. Ἡρακλεῖδαι) Ρ. 1. 66. (Ὑψεύς)" ὅν 

ἔχϑεσιν πΙαινόμενον Ῥ. 2. 66. ποτε Πίνδον κλεενναῖς ἐν πτυχαῖς Ναὶς 

πιέζω])] 4. ῥγεςς πρὸθὶ͵ Σικελία τ᾽ αὐτοῦ -- Κρέοισ᾽ ἔτικτεν Ῥ. 9. 18. 
πιέζει στέρνα λαχνάεντα Ρ. 1. 19. Ὁ. πὶνῦτός] ῥνμάξηϊ σώφρονές τ᾽ ἐγένοντο 

πιοῖ., α. φρῥγέςς ((οο] 1 58) ἐν τανυτοί τε θυμόν 1. 8. 26. 

θυμῷ πιέσαις χόλον οὐ φατὸν ὀξείᾳ μελέτᾷ πίνω] (πίνοντες, -οντας: {ιτ. πίομαι: δοτ. 
Ο. 6. 87. β. αἤεει, δα α διειγάεη ἰο ταξεῖν.) ἀγίηκ (Θήβαν) τᾶς ἐρατεινὸν 

τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει πάνθ᾽ ὁμῶς εὐθὺς ὕδωρ πίομαι Ο. 6. 86. τοὺς δὲ προσανέα 
δ᾽ ἀπήμων κραδία κᾶδος ἀμφ᾽ ἀλλότριον πίνοντας Ρ. 8. δῶ. ἵνα οἱ κέχνται πιεῖν 
Ν. 1. δ8. νε Πα. 16. 8. ἐξ ἀργυρέων κεράτων 

πίειρα] 1. δἀ)., {ενεἐϊε Σικελίαν πίειραν πίνοντες τ. 166. δ. 

ὀρθώσειν κορυφαῖς πολίων ἀφνεαῖς ρΡτ. πιπίσκω] (ίχϊ. πίσω.) οὐήεν ἰο ἀνίηκ 
Ν. 1. 16. εἰ πίων πίσω σφε Δίρκας ἁγνὸν ὕδωρ (τουτέστι 

Πιερΐδες) (-ίδες, -ἰδων.) οἱ Ῥίεγία ερίει. οἱ τῷ ἐμῷ ῥεύματι ἦτοι τῷ ποιήματι ποτιῶ 
τῆς Μιυ868. κόραι Πιερίδες Διός Ο. 10. αὐτούς Σ.} 1. 6. 14. 

90. ῥὑτὸο βυῦ8., ἀτύζονται βοὰν Πιερίδων πίπτω] ν. πίτνω. 

ἀίοντα Ρ. 1. 14. ἐν μνχοῖσι Πιερίδων Πἰσα] (α, -ας, -«) «ἃ εἰϊγ οἵ ἘΠῸ 

ΡῬ. 0. 49. τόδ᾽ ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων οὔ ἔδε ΑἹρβεοβ ποᾶς ΟἸγτηρία, δηά 
τετράορον Ῥ. 10. 606. Πιερίδων ἀρόταις 50 4. ΟΙγπιρίλ. Πίσας τε καὶ Φε- 
δυνατοὶ παρέχειν πολὺν ὕμνον ἀγερώχων 

ἐργμάτων ἕνεκεν Ν. 6. 82. μιν εὐφώνων 

πτερύγεσσιν ἀερθέντ᾽ ἀγλααῖς Πιερίδων 

Ι. 1. 08. με -- ἀοίδιμον Πιερίδων προφάταν 

Πα. 6. 6. ἔστι μοι πατρίδ᾽ ἀρχαίαν κτενὶ 
Πιερίδίων ὃ ὥ)στε χαίταν παρθένου ξανθί 

(ϑῃρρΡ. Κοῦϑ]) ἦγ. 2168. 6. ὰα Πιερίδες[ 
Ῥ. Οχνυ. 1799, ἐν. 89. 

ἀπιθέω] οδεν “Πελίαν ἄθεμιν λευκαῖς 

πιθήσαντα φρασίν᾽᾽ Ρ. 4. 109. 

πῖθος] αν τοὶ δ᾽ ἐπίμπλαν ἐσσύμενοι 
πίθους: --- πίθοι τε πλῆσθεν ἅπαντες 

σε, 1040. 8, 65. ἀνοῖξαι πίθον ὕμνων 
γ4γ. 864. 

πίθων] »"οπλεν καλός τοι πίθων παρὰ 
παισίν, αἰεὶ καλός Ρ. 2. 72. 

πῖχκρός͵ δί!εν τὸ δὲ πὰρ δίκαν γλυκὺ 

πικ'ροτάτα μένει τελευτά Ι. 7. 48. πικρο- 

[τάταν κλάγεν ἀγγε[λία)ν ζαμενε {τ. 

109. 84. 

ρενίκου χάρις Ο. 1. 18. Πίσα μὲν Διός Ο. 2. 
8. ἅ τε Πίσα με γεγωνεῖν Ο. 8. 9. βωμῷ --- 

μαντείῳ ταμίας Διὸς ἐν Πίσᾳ Ο. 6. ὅ. 

ἀλλ᾽ ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ᾿ ᾿Αλφεῷ 
ἄλσος Ο. 8. 9. ἐγκώμιον τεθμόν, τὸν ἄγει 

πεδίων ἐκ Πίσας Ο. 18. 29. κόλποις παρ᾽ 

εὐδόξοις Πίσας Ο. 14. 38. ὕπατον δ᾽ 
ἔσχεν Πίσα Ἡρακλέος τεθμόν Ν. 10. 82. 

χαίταν στεφάνοις ἐκόσμηθεν ἕν τε Πίσᾳ 
Παρθ. 2. 49. Ὁ. 5ἰησιν, ἔπε οἰΐγ 

ἐῖ86}{. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐν Πίσᾷ ἕλσαις ὅλον τε 
στρατὸν λάᾷάαν τε πᾶσαν Διὸς ἄλκιμος 

υἱός Ο. 10. 48. 

Πισάτας] οἱ ΡίΞα Πισάτα παρὰ πα- 
τρὸς --- Ἱπποδάμειαν σχεθέμεν ἱ. ς. ἵγοπι 

Οἰποτῆδοβ, κίηρ οἵ Ρί8β8α Ο. 1. 70. ὑτγὸ 

βυῦ8., ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι --- οἷ δ’ 
᾿Αρκάδες, οἱ δὲ καὶ Πισᾶται Ο. 9. 08. 

Πὶισᾶτις) {. αἀ).. οἱ Ρίξα ἐλαίᾳ στεφα- 
νωθεὶς Πισάτιδι Ο. 4. 11. 



“πιστός 

πιστός (-οἱ; -ἀ, -ἀς; -ὁν ποπι., δος., -ἀ 
δος. πιστόταται) ἃ. ἐνεείγν, ἰογαῖ, 5“.- 

γε οἵ Ῥοορὶς. καὶ μὰν θεῶν πιστὸν 

γένος Ν. 10. δ4. παῖδα ποντίας Θέτιος 
βιατάν, πιστὸν ἕρκος ᾿Αχαιῶν Πα. 6. 88. 

πιστὰ δ᾽ ̓ Αγασικλέει μάρτυς ἤλνθον ἐς 

χορὸν ἃ εἰτ]8ϑ᾽ σποτγιβ βϑροδκβ Παρθ. 2. 38. 
ο. ἱπί., “παῦροι δ᾽ ἐν πόνῳ πιστοὶ 
βροτῶν καμάτου μεταλαμβάνειν Ν. 10. 

18. πολλοὶ μάρτυρες ἀμφοτέροις πιστοί 
Ρ.1. 88. Ό. οἵ ειὶηρ8 ἃ. ὕμνοι --- πιστὸν 

ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς Ο. 11. 6. σύμβο- 
λον δ᾽ οὔ πὼ τις ἐπιχθονίων ποστὸν --- 

εὗρεν θεόθεν Ο. 12. 8. (δόνακες) πιστοὶ 
χορευτᾷν μάρτυρες Ρ. 12. 27. ᾿Εριφύλαν 

ὅρκιον ὡς ὅτε πιστόν, δόντες Οἰκλείδᾳ Ν. 
9. 10. ἀλλὰ δίκας ὁδοὺς πίισ]τὰς ἐφί- 

λη[σ.)ν (Ο-Ἡ:: π[ά]σας Ὁ: 6}}) Παρθϑ. 2. 66. 

ἔσθ’ ὅτε πιστόταται σιγᾶς ὁδοί (Βετρὶε: 

-οτάταις --- ὁδοῖς οοἀά.: -οτάτα --- ὁδός 

ΒΥ]Ρυτρ) ἐγ. 180. 2. Ββ. ἐγσάϊδίε ἄπιστον 

ἐμήσατο πιστὸν ἔμμεναι Ο. 1. 31. πιστὸν 

δ᾽ ἀπίστοις οὐδέν ἔτ. 233 ς. ῃ. Ρ]. ῥτο άν. 
πιστὰ φρονέων οὐδῷ δοπεκί ἱπίεη! ΟἹ, 8. 
171. ἅ. ἡ. 8. ὑγὸ βῃῦ5, ιυλαΐ ἐξ ἱγεδίυονδν 

μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι 
πιστόν (Μοπιπιϑεπ αὶ Σ ρασγαρῆγ.: πιστά, 
πιστάν οοἀά. : ἰογξ. -ον πι. 5.) Ν᾽, 8. 44. 

πὶσῦὔῦνος) γεἰνίηρ ον: ς. ἀαϊ. ᾿Ιάσων --- 

θεῷ πίσυνος Ρ. 4. 232. 

Πιτᾶνα] α οεἰτγ ἰπ ϑραγία: ἐξ δροηγπιοῦβ 
ὩΥΤΏΡὮ, τηοῖδεῦ Ὁν Ῥοβείδοῃ οἵ Ευδάπε. 

πρὸς Πιτάναν δὲ παρ᾽ Εὐρώτα πόρον δεῖ 

σάμερον ἐλθεῖν Ο. 6. 38. 

πίτνω] (πίτνει, πίτ'νει; πίτ'νων, πίτνοντα: 
δοστ, (ἔ)πεσείν); πέσωμεν; πεσών, δηὰ 

ἴοσ οδυρβοηίΐο γϑϑβοηβ, πετόντεσσιν, πετοῖ- 

σαν, πετοῖσαι!: πίπτω οὐουτβ ΟἿ]ν ἴῃ 
ἐμπίπτων Ι. 1. 68: ἐε οοἀά. οἷος ποτ- 

τ} [ἴῃς ἔοτπὶ πιτνέω δπὰ ἀογίναϊνοθβ, 
ἀεί. Ὁν νϑῃ [δουννοη οπ Ο. 2. 938) ἃ. 

[αἱ] ἐν τεσσαράκοντα γὰρ μετόντεσσιν 
ἁνιόχοις Ῥ. δ. 60. πιςί., πένθος δὲ πίτ' νεῖ 
βαρὺ (ϑοῆτ.: -εἴ σοἀά.) Ο. 2. 28. ἐν δ’ 
ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται" οὕτω 

δὲ καὶ πίτνει χαμαί (5ςῆτ.: -εἴ ςοὐά.) Ῥ. 
8. 9ϑβθ. φθονερὰ δ’ ἄλλος ἀνὴρ βλέπων 
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γνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει χαμαὶ 
πετοῖσαν (5.. χαμαϊιπετής) Ν. 4. 41. ἀλλὰ 

κοινὸν γὰρ ἔρχεται κῦμ᾽ ᾿Αἰδα, πέσε δ᾽ 
ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα (δοκέοντι σοηΐ. 

Ἑεηηεῖ, [ο06}) Ν, 7. 81. Ῥ. [αἱϊ ἱπίο, 

Τα ομεϑεὶ! ἐπ ς. ἐν - ἀδῖ., ἐν δ᾽ ἀφύκτοισι 

γυιοπέδαις πεσὼν Ρ, 2. 41. πιοΐ., Νίκας ἐν 

ἀγκώνεσσι πίτ'νων ποικίλων ἕψανσας 
ὕμνων (-ὥν ν. 1.) Ν. δ. 42. ἀδυπνόῳ 

τέ νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ χρυσέας ἐν γούνα- 
σιν πίτνοντα Νίκας (πίτνοντο ν. 1.: 

νικῶντα Σ ρᾶγδρῆῃγ) 1. 23. 26. ἐν ὕπνῳ 
γὰρ πέσεν (Ξς. φάμα παλαιά) 1. 4. 28. 

μήτ᾽ ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν στεφάνων 1. 8. 6, 
οἵ. Ν. 7. 81, Ο. 7. 69. ς. τηοξ,, Ἰγοτὰ 

Ἰοῖ ἑακίηρ, [αἰ] οἰ, δαῤῇῬεη τελεύτα- 

θεν δὲ λόγων κορυφαὶ ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι 
Ο. 7. 69. πολλὰ δ᾽ ἀνθρώποις παρὰ 

γνώμαν ἔπεσεν Ο. 12. 10. ἔπεσε δ’ οὐ 

Χαρίτων ἑκὰς ἁ δικαιόπολις --- νᾶσος ἰ. 6. 

ἴῃς Ἰ᾿οΐ οἱ {πε ἰ5]δηὰ [π85 {816 ἢ {Βο 

Οσαϑςοβ Ρ. 8. 21. ἃ. τας. Ἰπεσον Δ. 4. 
Ὁ. 10. 

πίτνδμι) «ἰνείολ οἱ πίτναν τ᾽ ἐς αἰθέρα 

χεῖρας ἀμᾶ ᾿Ενδαίδος ἀριγνῶτες υἱοὶ Ν. ὅ. 

11. πιτνάντες θοὰν κλίμακ᾽ οὐρανὸν ἐς 

αἰπύν (Ηετπιδηπ: πίτνοντες οσοἀά.) ἕγ. 

1623. 

πιφραύσκω] »"αἰς ἀηοιυν Ἰήταν πι- 

φαύσκωγί Δ. 4. 4. 

πίων] (οἴ. πίειρα.) {εν “Νείλοιο πρὸς 

πῖον τέμενος Κρονίδα᾽᾽ Ῥ. 4. δ6. 

πλᾶγά] (-αἱ, -ἄν, -αἷς.) δίου ὑπὸ στερεῷ 
πυρὶ πλαγαῖς τε σιδάρου Ο. 10. 8371. 
ναῦν --- τέλεσαν ἂν πλαγαὶ σιδάρον ΡῬ. 4. 
240. οἱ Ὀοχίπρ, καματωδέων δὲ πλαγᾶν 
ἄκος ὑγιηρὸν ἐν βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ τὸ 
καλλίνικον φέρει Ν. 8. 17. αἰνέω καὶ 
Ππηυθέαν ἐν γνιοδάμαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν 

δρόμον εὐθυπορῆσαι 1. ὅ. θύ. 
πλάγϊος] ἐνοοκεὰ τηεῖ., ῥένυεγοε καί τινα 

σὺν πλαγίῳ ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα 
Ν. 1. 64. πλαγίαις δὲ φρένεσσιν 1. 8. δ. 

πλάζω] Ρα45959. α. τυαπ εν, γο αοίγαν ὁ δ᾽ ἀπο- 
πλέων Σκύρον μὲν ἅμαρτε, πλαγχθέντες 

δ᾽ εἰς ᾿Εφύραν ἵκοντο (Βοεοκῃ: ἅμαρτεν 

ἷκ. δ᾽ εἰς ἐφ. οοὐὰ.) Ν. 72. 82. Ὁ. πιεῖ., 



πλᾶκτρον 

τὐαηάεν ἴηι οὐδεὶς ἡ, ἰοδὲ ογεὶς 56:55 

αὐτόματοι δ᾽ ἐξ ἀργυρέων κεράτων πί- 
νοντες ἐπ' λάζοντο (8ς. Κέντανυροι) τ. 16θ. δ. 

τλᾶκτρον] » εοίνιε ἴοτ ρἰδγίῃηρ ἴδο ἵγτζε. 

φόρμιγγ᾽ ᾿Απόλλων ἑπτάγλωσσον χρυ- 

σέῳ πλάκτρῳ διώκων Ν. ὃ. 34. 

πλᾶνάομαι] εἴνγαν ἤγον» ς. βεῃ., πιεῖ. ἀγα- 

πατὰ δὲ (8ς. ἐστὶ) καιροῦ μὴ πλαναθέντα 
πρὸς ἔργον ἕκαστον τῶν ἀρειόνων ἐρώτων 
ἐπικρατεῖν δύνασθαι Ν. 8. 4. 

πλάξ] ωἱάς ἐχραηες οἱ τὰς 5868. πέτρας 
φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν 
φέρει πόντον πλάκα ΡῬ. 1. 24. 

πλάξιππος, -ον] ολανίο! ἀγίυἱπρ πλά- 

ξιππον --- Θήβαν Ο. 6. 8δ. οὐκ ἐμέμφθη 

ῥνυσίδιφρον χεῖρα πλαξίπποιο φωτός 1. 2. 
91. οἵ. Πα. 1. 1. 

πλάσσω) «4. λιν Ζεὺς δ᾽ ἐπ᾽ “ἶδᾳ 

πυρφόρον πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν Ν. 

10. 71. Ῥ. «ἰγίλο ματρὸς δὲ ματέρ᾽ 
ἐμᾶς --- πολεμίῳ πυρὶ πλαγεῖσαν Πα. 2. 29. 

ς. ἴπ ἐπηο5ἷβ, ν. ἐκπλάσσω. 

πλᾶτύς) ὑνοαά πλατεῖαι πάντοθεν λο- 
γίοισιν ἐντὶ πρόσοδοι νᾶσον εὐκλέα τάνδε 

κοσμεῖν Ν. 6. 46. 
πλειστόμβροτος, -ον] εγοιάεά ιυἱδ ῥεορίε 

ἑορτὰν --- πλειστόμβροτον Ο. 6. 69. 
πλεῖστος), πλέων] ν. πολύς. 

πλεκτός] ιὑουεν ὁ δ᾽ ἄφίαρ π)]λεκτόν τε 
χαλκὸν ὑπερη[..)ε τραπεζαν προβάτων 

ἁλυσιωτὸν δι᾽ ἑρκέων (βϑρρ. [Ο0 6]: ἱ. 6. 
ἃ ομαὶπ) ἔς. 169. 26, 

πλέκω) ὠεαυς ἁλίκων τῶ τις ἁβρὸν 

ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλεκέτω μυρ- 
σίνας στέφανον 1. 8. 66. πιοί., ἀνδράσιν 

αἰχματαῖσι πλέκων ποικίλον ὕμνον Ο. 6. 86. 
οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι 
ῥήματα π'λέκων, ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ 
ἕλκειν ἃ 'νσοβϑι! ηρ πιοίδρβον Ν. 4. 94. 

πλευραί] νἱὸς ἤλασε Λυγκέος ἐν πλευραῖ- 
σι χαλκόν Ν. 10. 70. τέλος δ᾽ ἀείραις πρὸς 
στιβαρὰς ἐπάραξε πλευράς (Ξς. ᾿Ανταῖον: 

ἱ. 6. ἀραϊηϑὲ ἢἰ8 οἵνῃ Τὴ 8 }) ἔγ. 111. 4. 

πλέω] τ«αἱὶ μετὰ γὰρ κεῖνο πλευσάντων 

Μιννᾶν Ῥ. 4. 069. ἀλλ᾽ ἑπέρα ποτὶ μὲν 
Φᾶσιν θερείαις, ἐν δὲ χειμῶνι π' λέων 
Νείλου πρὸς ἀκτάν 1. 2. 42. 

482 πλόος 

πλῆθος) "μὰς δηρίομαι πολέσιν 

περὶ πλήθει καλῶν Ο. 18. 46. 
πλήθω) ονοισά ἐν ἀγορᾷ πλήθοντος 

ὄχλον Ρ. 4. 85. 

Πληϊόνα) ἀαυρδίοτ οἱ Οςοδη, νΐς οὗ ΑἘ145, 

τοῖο σ οἱ Ρ] οἶδά 69. τρεχέτω δὲ μετὰ 

Π' ληϊόναν, ἅμα δ᾽ αὐτῷ κύων(5ο. ᾿ωὠαρίων) 

(τ. 14, οἵ. το8ὲ., Ἐπ. Μαρπ., 678. 83, λέγει 
δὲ Πίνδαρος περὶ τοῦ καταστερισμοῦ 

αὐτῶν, ὅτι τῆς Πληιόνης πορενομένης 

μετὰ τῶν θυγατρῶν κατὰ τὴν Βοιωτίαν, 

συναντῆσαι αὐτῇ ᾿ωρίωνα΄ εἴτα ἐρασθεὶς 

ὥρμησε πρὸς τὸ ἁρπάσαι" τὴν δὲ φεύ- 

γὙουσαν μετὰ τῶν θυγατρῶν, ’ὡρίων 

ἐδίωκε᾽ γενέσθαι δὲ αὐτῶν τὸν δρόμον 
πέντε ἔτη ἀδιάλειπτον" τὸν δὲ Δία, διὰ 

τὴν κακοπάθειαν αὐτῶν, οἱονεὶ μνήματα 

κατηστερίσθαι τὰς Πλειάδας φευγούσας 

τὸν ᾿ωὡρίωνα ὅς ἐστιν ἐνιαντός οἵ. Σ, 

Ν. 3. 17ς, καὶ ὅτε μὲν Πληιάδας καλεῖ 

πληθυντικῶς, ὅτε δὲ Πληιόνην ὡς μίαν. 

πλόκαμος} ἰοσὰ οἱ Βαΐτ. οὐδὲ κομᾶν 

πλόκαμοι κερθέντες ᾧχοντ᾽ ἀγλαοί Ρ. 4. 
82. ἀν]δησάμεναι πλοκάμους ἴα. 18. 8. 16. 

μελιρρόθων δ᾽ ἕπεται πλόκαμοι (ἐπέων 
πλόκοι σοηΐ. 5. ῃσ.) ἐσ, 2408. 

πλόκος] γεαιλῖπρ, τονεατὰ δύο δ᾽ αὐτὸν 

ἔρεψαν πλόκοι σελίνων ἐν ᾿Ισθμιάδεσσιν 
φανέντα Ο. 18. 88. Ἰπλοκον σίτεφάνων 
κισσίνων Δ. 8. 7. 

πλόος) (-ος, -ου, -ον.) νογαρε τῷ μὲν ὁ 
Χρυσοκόμας --- ναῶν πλόον εἶπε Λερναίας 

ἀπ᾽ ἀκτᾶς εὐθὺν ἐς ἀμφιθάλασσον νομόν 
Ο. 7. 82. ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι “--- ἐς 
πλόον ἀρχομένοις Ῥ. 1. 84. ἀλλ᾽ ΑἸἰακίδαν 
καλέων ἐς πλόον Ι. 6. 80. ς8ρ., οὗ {πὸ 

Ατβοπδυΐβ, ὥρννεν κάρνκας ἐόντα πλόον 

φαινέμεν παντᾷ Ῥ. 4. 1170. κεῖνος -- 

ἡμιθέων πλόος Ρ. 4. 311. καὶ τὸν ᾿Ιάσονος 

εὔδοξον πλόον ἐκτελέσαις ἐγ. 172. θ. πιοξ., 

εὐθὺν δὲ πλόον καμάτων ἐκτὸς ἐόντα 

δίδοι Ο. 0. 1038. ὅσαις δὲ βροτὸν ἔθνος 
ἀγλαίαις ἁπτόμεσθα, περαίνει πρὸς ἔσχα- 
τον πλόον Ῥ. 10. 29. ἢ μέ τις ἄνεμος ἔξω 

πλόου ἔβαλεν, ὡς ὅτ’ ἄκατον ἐνναλίαν; 

Ῥ. 11. 89. θυμέ, τίνα πρὸς ἀλλοδαπὰν 

ἄκραν ἐμὸν πλόον παραμείβεαι; Ν. 8, 27. 



πλοῦτος] (-ος, -ου, -ῳ, -ον.) ὠεαΐ δ 

πλουτέω 

πλουτέω] δὲ ὡὠεαϊ ἦν τὸ πλουτεῖν δὲ σὺν 
τύχᾳ πότμον σοφίας ἄριστον Ῥ. 3. δθ. 
τοὶ δ᾽ αὖ πλουτέοντες ἐγ. 124. 8. 

μεγά- 
νορος ἔξοχα πλούτου Ο. 1. 2. αἰὼν δ᾽ -- 
πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων Ο. 2. 10. ὁ 

μὰν πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος φέρει 
τῶν τε καὶ τῶν καιρόν Ο. 2. 63. πλοῦτος ὁ 
λαχὼν ποιμένα ἐπακτὸν ἀλλότριον, θνᾷ- 
σκοντι στυγερώτατος Ο. 10. 88. Δίκα καὶ 
ὁμότροφος Εἰρήνα, τάμι᾽ ἀνδράσι πλού- 
του Ο. 13. 7. πλούτου στεφάνωμ᾽ ἀγέ- 

ρωχον Ρ. 1. δ0. εἰ δέ μοι πλοῦτον θεὸς 
ἁβρὸν ὀρέξαι Ῥ. 8. 110. “πλοῦτον πιαί- 
νων" Ῥ. 4. 160. ὁ πλοῦτος εὐρυσθενής Ῥ. 

δ. 1. νόῳ δὲ πλοῦτον ἄγει Ρ. θ. 47. πέταται 

ὑποπτέροις ἀνορέαις, ἔχων κρέσσονα πλού- 
τον μέριμναν Ῥ. 8. 92. ἕποιτο μοῖρα καὶ 

ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις ἀγάνορα πλοῦτον 
ἀνθεῖν σφίσιν Ῥ. 10. 18. οὐκ ἔραμαι πολὺν 

ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατακρύψαις ἔχειν 
Ν.Ὶ. 31. Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ Ν. 8. 18. 
δένδρεά τ᾽’ οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων 
περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον 

Ν. 11. 41. εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον 

κρυφαῖον 1. 1. 67. εὐτυχήσαις ἢ σὺν 

εὐδόξοις ἀέθλοις ἣ σθένει πλούτον 1. 8. 3. 

καὶ ματρόθε Λαβδακίδαισιν σύννομοι 

πλούτου διέστειχον τετραοριᾶν πόνοις 

(ν. διαστείχω) 1. 8. 17. “πλούτον πειρῶν" 

Πα. 4. 40, ἔσπετο δ᾽ αἰενάον πλούτον 
νέφος ἦτ. 119. 4. πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσοιο 

πλούτον πάντες ἴσᾳ νέομεν τ. 124. 6. 

πνέω] (πνέομεν; πνέοις; πνέων, -Ὄντος, 

τόντων, -οισαν: ἱπιρί. πνέον: δοτ. πνεύ- 

σαῖς.) ὀγεαίδε ἃ. πὶ. πῦρ πνεόντων 

ἀρχὸς ἵππων Ο. 7. 11. Χίμαιραν πῦρ 
πνέοισαν Ο. 18. 90. φλόγ᾽ ἀπὸ ξανθᾶν 
γενύων πνέον 55. ἴῃς Ὀ0}15 οἱ Αἰεῖε5 
Ῥ. 4. 226. πῦρ πνέοντος --- κεραυνοῦ ἔτ. 

1460. Ὁ. τιοῖ., ἐσυε, μαυε “6 ἐκ μιᾷς 

δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροι (5Ξς. ἄνδρες 
καὶ θεοί) ΜΝ, 6. 1. “ἥμισυ μέν κε πνέοις 

γαίας ὑπένερθεν ἐών, ἥμισυ δ᾽ οὐρανοῦ ἐν 
χρυσέοις δόμοισιν᾽᾽ Ζευβ8 ἀάτεβ5θε8 ΚΚαϑίοι 

Ν. 10. 87. Ο. δὲ ηἰπαεά, καυε ἀαςρῖνα- 
Ποη5 α. ς. ἢ. ρνἷ. δὰ]. κενεὰ πνεύ- 

δι᾽δίεγ, Ριπάδι σίου 
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σαις ἔπορε μόχθῳ βραχύ τι τερπνόν Ο. 
10. 98. ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων ἄφαντον 

βρέμει Ρ. 11. 80. ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ᾽ 
ἄλλα πνέων οὔ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί 
(οὐκ ἀεὶ τὰ αὐτὰ φρονῶν Σ: οὐ ἱπεοηϑίαπὶ 

ῥηνβοβεὴ Ν. 8. 41. β. ς. ἀαι. θρα- 

σείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ μόλεν Δανάας ποτὲ 

παῖς Ῥ. 10. 44. ἅ. γαρ. Ἰπνευσί Πα. 

84. 9. 

πνοά, πνοιά] (πνοά, -αἰ, -αἴσ(ιν), -ἀς: 

“τ' νοιαῖς.) ἃ. δγεαϊὴ ἄ μ᾽ ἐθέλοντα 

ποδαρκής] εἰν! οὐ [οοἱ 

ποθεινός] ἀεείνγεά 

πόθεν] ὡλεποε 

προσέρπει καλλιρόαισι πνοαῖς (55. Με- 

τώπα) Ο. 6. 88. καί μιν οὔπω τεθναότ᾽, 

ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοὰς ἔκιχεν (Ετ. 
Θοβπιά: ἀμπνοὰς, ἀναπνοὰς οοἀὰ.) Ν. 

10. 14. Ρ. ευἱπά, ρμεί οἱ οἱπάὰ ὠ ἔἴδε 

καὶ κείναν χθόνα πνοιαῖς ὄπιθεν Βορέα 
ψυχροῦ Ο. 8. 81. ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖαι 

πνοαὶ ὑψιπετᾶν ἀνέμων Ρ. 8. 104. μὴ 

φθινοπωρὶς ἀνέμων χειμερία κατὰ πνοὰ 

δαμαλίζοι χρόνον (Βεῖρί: καταπνοὰ 
οοὐά.) Ῥ. ὅ. 121. Ζεφύρον τε σιγάζει 

πνοὰς αἰψηράς Παρθ. 2. 16. ς. βομηα 
οὐ νἱπά-ἰηϑσιπηοπ 8 πόμ' ἀοίδιμον 

Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν (ἐμπνοαῖς 

ν. 10: ἐμπνοαῖσιν ΤΌσγη) Ν. 8. 19. 

ἐν ᾿Αθάναισι τρία 

ἔργα ποδαρκὴς ἀἁἀμέρα θῆκε κἀλλιστ᾽ 
ἀμφὶ κόμαις ἱ. 6. α ἀαγ οἱ Ξιυΐ! [οοἰγαεὶν 

Ο. 18. 38. ποδαρκέων δώδεκ᾽ ἂν δρόμων 
τέμενος (ςοηῖτα Βοτρκ, “τοσὶς οὐ νἱἀείυγ 

80Π0)]. ρατεςοὶρίαπι νογῸϊ 6585. οχ βε παι") 

Ρ. ὅ. 38. 
ἀλλ᾽ ὧτε παῖς ἐξ 

ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς Ο. 10. 87. ἐξ 

Ἱερῶν ἀέθλων μέλλοντα ποθεινοτάταν 

δόξαν φέρειν Ο. 8. θ4. ποθεινὰ δ᾽ Ἑλλὰς 
αὐτὰν --- δονέοι μάστιγι Πειθοῦς γεαγνίηβ 
ἴον ὄγνεεςε Ῥ. 4. 218. ἕν τ᾽ ἀγωνίοις 

ἀέθλοισι ποθεινὸν κλέος ἔπραξεν 1. ὅ. 7. 

ἃ. ἰηειγοάδυςο8ϑ αἶγ. ᾳυσϑῖ. 

ταὶ Διωνύσον πόθεν ἐξέφανεν σὺν βοηλάτᾳ 
χάριτες διθυράμβῳ; Ο. 183. 18. ». 
ἑηϊγοάυοςςε8Β ἱπάϊτ. ααυσϑδί. κατερεῖς, 

πόθεν ἔλαβες νανπρύτανιν δαίμονα Πα. 6. 

1830. ς. ἔταρ. Ἰκαὶ πόθεν ἀθαν[άτων ἢ 

ἔρις ἄρξατο Πα. 6. δ0. 



ποθέω 

ποθέω] 4. ᾽η)55, γεαγ [ον ο. δες. ““πο- 

θέω στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς" Ο. 6. 10. 

Ῥ. ἀεεῖγε ο. ἰπί. ὦ πόλλ᾽ ἀμφὶ κρουνοῖς 

Πάγασον ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν Ο. 18. θ4. 
πόθι] λένε ἱπίτοάποϊηρ ἱπάϊγεοςς ααυεβξ. 

ἀνάγνωτέ μοι ᾿Αρχεστράτου παῖδα, πόθι 
φρενὸς ἐμᾶς γέγραπται Ο. 10. 2. 

πόθος ἰονιρίηρ τὸν δὲ παμπειθῆ γλυκὺν 

ἡμιθέοισιν πόθδν ἔνδαιεν Ἥρα ναὸς ᾿Αρ- 
γοῦς Ῥ. 4. 184. τὰς δὲ Θεοξένον ἀκτῖνας 
πρὸς ὄσσων μαρμαρυζοίσας δρακεὶς ὃς μὴ 

πόθῳ κυμαίνεται τ. 128. 4. 
ποι] ἐπ δοπιε αν (ν. Μνδοκογηαροῖ, ΚΙ. ὦ 

δοῦτγ., 7001 Μοῖσα δ᾽ οὕτω ποι 

παρέστα μοι (πον, τοι νν. 11.) Ο. 8. 4. 

ἄγει δὲ Χάρις φίλων ποί τινος ἀντὶ ἔργων 
ὀπιζομένα (ποίνιμος ςοπὶ. ϑρίερε!) Ῥ. 2. 

11. ἀκούοντί ποι χθονίᾳ φρενί Ῥ. ὅ. 10]. 

ποία) «4. ρνέεημενν ἷἱ. 6. δαγίεαυες στε- 

φάνοισί τέ μιν ποίας ἔρετιττον Ῥ. 4. 240. 

ἐστεφανωμένον υἱὸν ποίᾳ Παρνασσίδι 
Ῥ. 8. 20. Ὁ. τηςξ., Ποιυεν οἵ Ιονα “ἐκ 

λεχέων κεῖραι μελιαδέα ποίαν" Ῥ. 9. 51. 
ποιάεις] υενάαπι! ἀνθέων ποιάτντα φέρε 

στεφανώματα Ν. ὅ. δ4. 

Ποίας] 1Δἴμον οἱ Ῥμϊοκίεξεβ. 
υἱὸν τοξόταν Ρ. 1. 88. 

ποιητός] [αδνίεαϊεὰ ψεύσταν δὲ ποιητὸν 

συνέπαξε λόγον Ν. δ. 29. 

ποικίλάνιος, -ον]Ϊ υἱιὰ ενιδγοίάενεα γεΐνι5 
ποικιλανίους --- πώλους Ρ. 2. 8. 

ποικίλλω)] εὐπδνοϊάεν ταεῖ. Ἱκέτας Αἰακοῦ 

σεμνῶν γονάτων --- ἄπτομαι φέρων Λυδίαν 

μίτραν καναχηδὰ πεποικιλμέναν (ν. μίτρα) 

Ν. 8. 18. ἀρεταὶ δ᾽ αἰεὶ μεγάλαι πολύμυθοι" 

βαιὰ δ’ ἐν μακροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ 
σοφοῖς ἀε7{ἰν ἰο δνίηρ οἱἱ Ῥ. 9. 71. 

Ποίαντος 

ποικϊλόγᾶρυς) οὐ ναγίεὰ ἰοπεΞς φόρ- 
μιγγά τε ποικιλόγαρυν Ο. 8. 8. 

πουκϊλόνωτος) ὡἠὲ Ξροιεάᾷ δαεῖκ γλαυ- 
κῶπα --- ποικιλόνωτον ὄφιν Ρ. 4. 249. 

ποικΐλος) (-ον, -ων; -α, -αν; -ον ποῃ., ἀος., 
τῶν, τοις.) ἃ. 1. αἃ- 5Ροπεά͵ 

ἀαρῤῥιεὰ ποικίλον ἴυγγα Ῥ. 4. 214. 
"δράκοντα ποικίλον Ῥ. 8. 46. νῦν δ᾽ 
αὖ μετὰ χειμέριον ποικίλα μηνῶν ζόφον 

χθὼν τε φοινικέοισιν ἄνθησεν ῥόδοις 

434 ποινά 

(Ηασίυηξ: ποικίλων οοἀά.) 1. 4. 18. αἀά. 

ἄἀδξ., καὶ ποικίλον κάρα δρακόντων φό- 
βαισιν ἤλυθε νασιώταις λίθινον θάνατον 

φέρων Ρ. 10. 46. Ββ. ενιδνοϊἀεγεὰ με- 

λέων ἄπο ποικίλον [σπά]ργανον ἔρριψεν 

Πα. 20. 11. ποιἸκίλίων ἐ]κ λεχέω[ν ἀπέ)- 

διλίος (βϑὺρρ. οῦδοὶ) ἐγ. 169. 86. Ὁ. 

ταεῖ. α. εὐεν οσδαηρίηρ, γα ἵν ψεὺ- 

δεσι ποικίλοις Ο. 1. 39. πείσαισ᾽ ἀκοίταν 

ποικίλοις βουλεύμασιν Ν. ὅ. 28. β. 

νανίεά, πιαην [ατεϊεὰ ποικίλον ὕμνον 

Ο. 6. 87. ποικίλων ἔψανυσας ὕμνων Ν. ὅ. 

42. ὑφαίνω δ᾽ ᾿Αμνθϑαονίδαισιν ποικίλον 

ἄνδημα (ἱ. ο. ὕμνον) τ. 179. εἶα τειχίζωμεν 

ἤδη ποικίλον κόσμον αὐδάεντα λόγων ἔτ. 

194. 2. ἢ. 5. ἃςο. ῥτὸ δάν., ἐπ υαγίεα ἰοηξξ, 

ποικίλον κιθαρίζων Ν. 4. 14. ἔγαρ. Ἰεῖμοι 

τοτε ποικίλον Πα. 22. 2. 

ποικϊλοφόρμιγξ) ἱ!}» υαγίεά ἰοπες οἱ ἰδὲ 
ἦγνε ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς Ο. 

4. 2. 

ποιμαίνω] ἱεηὰ τηςεῖ., ελενγίὴ τὰ μὲν 
ἁμετέρα γλῶσσα ποιμαίνειν ἐθέλει Ο. 21. 9. 
δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι 

τὸν ἄλπνιστον, εὐανθεῖ σὺν ὄλβῳ εἴ τις εὖ 
πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ (ὶς ἀϊβέηχὶς 

Ἡδσίυπρ, ροβῖ ὄλβῳ ςἀὰ. ρΡ]ετί 416) 1. δ. 12. 
ποιμήν] «λεῤλεγὰ τιεῖ. πλοῦτος ὁ λαχὼν 

ποιμένα ἐπακτὸν ἀλλότριον Ο. 10. 88. 

(ἔρωτες) οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέκτρον 

ποιμένες ἀμφεπόλησαν Κυπρίας δώρων 
Ν. 8.0. 

ποίμνα] πενὰ ἔνθα ποῖμναι κτιλεύονται 

κάπρων λεόντων τε (ΒοεοκΆ: ποιμένεις, 

αἵ ποῖμναι ςοἀά.) ἐσ. 2838. 

ποινά] (-ά, -άν; -άς.) 6. ῥεπαϊν θανόν- 
τῶν μὲν ἐνθάδ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι φρένες 

ποινὰς ἔτεισαν Ο. 2. ὅ8. [ποινὰ ὃ ν. 1. 8Ρ. 
Σ, Πα. 6. 172. οἷσι δὲ Φερσεφόνα ποινὰν 
παλαιοῦ πένθεος δέξεται τ. 188. 1. Ῥ. 

γεωανὰ Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει 

κελαδῆσαι πίθεό μοι ποινὰν τεθρίππων 
Ῥ. 1. 6869. ἡσυχίαν καμάτων μεγάλων 
ποινὰν λαχόντ᾽ ἐξαίρετον Ν. 1. 70. ς. 

γενεάν δυσθρόον φωνᾶς ἀνακρινό- 
μενον (Ξο. Βάττον) ποινὰ τίς ἔσται πρὸς 

θεῶν Ρ. 4. 68. 



ποίνιμος 

[ποίνιμος (ςοπὶ. δρίερεϊ! : ποί τινος ςοἄά.) 
Ρ. 2. 11. 

ποῖος) δαὶ κἰηὰ οἱ ἃ. ἰηἰϊτοάυςο89 ἀϊτ. 

ηυεϑί. “ποίαν γαῖαν, ὦ ξεῖν᾽, εὔχεαι 

πατρίδ᾽ ἕμμεν;"" Ῥ. 4. 97. “ποίας δ᾽ 

ἀποσπασθεῖσα φύτλας, ὀρέων κευθμῶνας 

ἔχει σκιοέντων᾽᾽; Ῥ. 9. 88. Ὁ. ἱπέγο- 

ἄμος8 ἱπάϊτ. αυσϑδέ, ὁ δέ οἱ φράζε καὶ 
παντὶ στρατῷ, ποίαις ὁμιλήσει τύχαις 

Ν. 1. 61. 
ποιπνόω) στῆἦοιυ Σεαὶ ἴον Θώρακος, ὅσ- 

περ ἐμὰν ποιπνύων χάριν τόδ᾽ ἔζευξεν 

ἅρμα Πιερίδων Ῥ. 10. θ4. 

πολεμδδόκος) τἸαλένιρ (πε ὀγμμ! οἱ αν ἐν 
πολεμαδόκοις "Ἄρεος ὅπλοις Ῥ. 10. 18. 

πολεμίζω)] δας ἀργυρέῳ τόξῳ πολεμί- 
ζων Φοῖβος (πελεμίζων οοηὶ. ΤΉΣΟΓΒΟΒ) 

Ο. 9. 82. ὃς δ᾽ ἀμφ’ ἀέθλοις ἣ πολεμίζων 

ἄρηται κῦδος ἀβρόν 1. 1. 60. 
πολέμιος] α- ἐπέεηεν πολεμίων ἀνδρῶν 

καμόντων Ῥ.' 1. 80. Ρῖο 5.05., θεῶν 

πολέμιος, Τυφὼς Ῥ. 1. 16. Ῥ. οἵ 

ἐδίηρβ, οἱ ὧαν πολεμίων καμάτων ἐξ 

ἀμαχάνων Ῥ. 2. 19. λατρίαν ᾿Ιαολκὸν 
πολεμίᾳ χερὶ προστραπὼν Πηλεὺς Ν. 4. 

δδ. ματέρ᾽ --- πολεμίῳ πυρὶ πλαγεῖσαν 
Πα. 2. 80. 

πολεμιστάς) ιυαννὶογ τὸν μέγαν πολε- 

μιστὰν ἔκπαγλον ᾿Αλκυονῆ Ν. 4. 27. καὶ 
γὰρ ἡρώων ἀγαϑοὶ πολεμισταὶ λόγον 

ἐκέρδαναν 1. δ. 26. 
πόλεμος] (Ὅν, -οἱο, -ᾧ, -ον; -οἱ, -ὧν, -οἱσι.) 

τὐαν ’᾽Ολυμπιάδα ---- ἀκρόθινα πολέμον 

Ο. 2. 4. ἐν μάχαις τε πολέμου τιμώμενος 
Ο. 23. 44. ὀρνυμένων πολέμων Ο. 8. 84. ἕα 
πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν χωρὶς ἀθανάτων 
Ο. 9. 40. τὰν πολέμοιο δόσιν ἀκρόθινα 

διελὼν ἔθυε Ο. 10. δθ. λαιψηροὶ πόλεμοι 
κἀγοραὶ βουλαφόροι Ο. 12. 4. οἵαις ἐν 
πολέμοισι μάχαις (πολέμοιο οοπὶ. ΒεΣακ, 
οἵ. Ο. 2. 44.) Ῥ. 1. 47. νεότατι μὲν ἀρήγει 

θράσος δεινῶν πολέμων Ῥ. 2. 64. ἐν 
πολέμῳ Ρ. 8. 101. Ἡσυχία ---- βουλᾶν τε 
καὶ πολέμων ἔχοισα κλαῖδας ὑπερτάτας 

Ῥ. 8. 8. ὥπασε δὲ Κρονίων πολέμον 

μναστῆρά οἱ χαλκεντέος λαὸν ἵππαιχμον 
Ν. 1. 10. εἰ δ’ ὄλβον ἢ χειρῶν βίαν ἣ 

48 πολίοχος, -ον 

σιδαρίταν ἐπαινῆσαι πόλεμον δεδόκηται 
Ν. 5.19. ἐν πολέμῳ Ν.9. 86. μάντιν 

Οἰκλείδαν, πολέμοιο νέφος Ν. 10. 9. φθι- 
μένον --- Κάστορος ἐν πολέμῳ Ν. 10. δ9. 
τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν 

ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν 1. 4. 11. χαλκο- 
χάρμαν ἐς πόλεμον 1. 6. 21. προμάχων ἀν’ 

ὅμιλον ἔνθ᾽ ἄριστοι ἔσχον πολέμοιο νεῖκος 

1. 7. 86. "υἱὸν εἰσιδέτω θανόντ᾽ ἐν πολέ- 

μῳ᾽ 1. 8. 86. τοὶ σὺν πολέμῳ κτησάμίενοι) 
χθόνα Πα. 2. 89. στ[ρατὸν)] --- πολέμῳ 
τελενταίῳ προβιβάζοις Πα. 2. 10δ. πολέ- 
μοιο δὲ σᾶμα φέρεις τινός; Πα. 9. 18. 

πολέμου Πα. 18. 4. 28. γλυκὺ δὲ πόλεμος 

ἀπείροσιν (τ, 110. Ἰπολεμοιί Ρ. ΟχΥ. 2442, 
{τ. 118. ο. ξ8π., “τρέω τοῖ πόλεμον Διὸς 

᾽Εννοσίδαν τε βαρύκτυπον᾽" ἱ. 6. νγὰτ ψἘῈΒ 
Ζευβ Πα. 4. 41. πιεῖ., ὡσαγερίγί μῆτίν τε 

γαρύων παλαιγόνων πόλεμόν τ’ Ο. 13. 

δ1. γῥτὸ ρεῖβ., κλῦθ᾽ ᾿Αλαλά, Πολέμον 
θύγατερ ἔτ. 78. 1. 

πολῖδοχος] (οί. πολίοχος) ῥγοίεοίἑηρ [δ6 οἷν 
ὦ πολιάοχε Παλλάς 45 ρυατάϊαδη οἵ 

ἙΚατηασίηβ Ο. δ. 10. πολιαοχίο Πα. 10. 12. 

πολίαρχος νγεΐεν οἱ (λ6 οἷν ΑἸακόν --- ἐμᾷ 
μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ πάτρᾳ Ν. 7. 88. 

Πολὶϊάς} ερίτἢ. οἱ Αἴβεπθ, ρμαγάΐαη οἱ 
εἶδες ὅσσα τ᾽ ἔριξε λευκωλένῳ ἄ- 

κναμπτον “Ἥρᾳ μένος ἀντερείδων, ὅσα τε 

Πολιάδι (βς. ᾿Απόλλων) Πα. 6. 89. 

πολιάτας] εἰξει κέρδος ὕψιστον δέκεται 
πολιατᾶν καὶ ξένων γλώσσας ἄωτον 
Ι. 1. 51. 

πολῖός] α. οἵ εἰΐημβ, οέϊε {εοκεά, ξγεν 

ἐγγὺς ἐλθὼν πολιᾶς ἁλὸς Ο. 1. 11. πο- 

λιᾶς --- ἔνδον θαλάσσας Ο. 7. 61. ὑπὲρ 

πολιᾶς ἁλὸς Ρ. 2. 68. πολιῷ χαλκῷ Ρ. 8. 
48, Ῥ. 11. 20. πολιᾶς ἁλὸς 1. 4. 66. ΡῬ. 
88 ἃ 516} οἱ ἃθςε, ἡσαγγν “'φύονται δὲ καὶ 
νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶ (85. τρίχες) Ο. 4. 
20. “τίς ἀνθρώπων σε χαμαιγενέων πολιᾶς 

ἐξανῆκεν γαστρός;" Ῥε 45 δἀάτεβ8ς8 [8- 

βοῇ δὐυίνεϊγ Ῥ. 4. 98. ᾿Αἰδαν γῆράς τε 
δέξασθαι πολιὸν [. 6. 18. 

πολίοχος, -ον] (εἴ. πολιάοχος) ῥγοίεείίηρ 
{λε εἰν π͵ολίοχον Γλαυκ[ὠπιδ]α 

(ϑυρν». Γοῦεὶ) Δ. 4. 838. 
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πόλις, πτόλις 

πόλις, πτόλις] (-ις, -ἰος, -ἰ οοπί,, -«τν; -ἰων, 

εἰεσ (σ)ι(ν), πόλεσιν ἀπΌ., -ἰς ἀπ. : πτόλις, 

ἷν: πόλεα Ὠοΐεζοο!. δος. ἀυῦ. Δ. 8. 9.) 

εἰν, ςἰαὶς αὐδάσομαι τεκεῖν μή 

τιν᾽ -- πόλιν ---- ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν--- 

Θήρωνος Ο. 2. 98. τὰν σὰν πόλιν αὔξων, 
Καμάρινα, λαοτρόφον Ο. ὅ. 4. αἰτήσων 

πόλιν εὐανορίαισι τάνδε κλνταῖς δαι- 
δάλλειν Ο. δ. 230. βρέχε θεῶν βασιλεὺς ὁ ᾿ 

μέγας χρυσέαις νιφάδεσσι πόλιν ([πά09 }) 
Ο. 1. 84. ’Ερατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν 

ἔχει θαλίας καὶ πόλις (14]γ8ο5) Ο. 7. 94. 

αὐτούς τ᾽ ἀέξοι καὶ πόλιν Ο, 8. 88. φίλαν 
πόλιν μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς Ο. 9. 21. 
πόλιν δ’ ὥπασεν λαόν τε διαιτᾶν (Ορου8) 

Ο. 9. 66. νέμει γὰρ ᾿Ατρέκεια πόλιν. 
Λοκρῶν Ζεφυρίων Ο. 10. 18. ἴδε πατρίδα 
πολυκτέανον --- βαθὺν εἰς ὀχετὸν ἄτας 

ἴζοισαν ἐὰν πόλιν (6 εἰτγ οὐ Αὐρθ89, 

Κίῃρ οὗ ἔπε Ἐρεΐδηβ) Ο.β 10. 88. Τίρυνθα 
ναίων πόλιν Ο. 10. 68. μέλιτι εὐάνορα 

πόλιν καταβρέχων ([«οὐτὲ ἘΡ ΖΟΡΕΥ ΤΙ) 

Ο. 10. 99. βάθρον πολίων ἀσφαλές, Δίκα 
Ο. 18. 8. ταί θ᾽ ὑπ’ Αἴτνας ὑψιλόφου καλλί- ὁ 
πλοντοι πόλιες Ο. 18. 111. ὄρος --- τοῦ μὲν 
ἐπωνυμίαν κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν 
γείτονα (Δίτη8) Ῥ. 1. 81. Πριάμοιο πόλιν 
πέρσεν Ῥ. 1, δά. τῷ πόλιν κείναν --- 

Ἱέρων ἐν νόμοις ἔκτισσε (Αἰξπ4) Ρ. 1. 61. 

χῶταν πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι Ῥ. 2. 88. 
κτίσσειεν εὐάρματον πόλιν ἐν ἀργεννόεντι 
μαστῷ (Ογτςεης) Ρ. 4. 8. "μεγαλᾶν πολίων 
ματρόπολιν Θήραν γενέσθαι''" Ῥ. 4. 19. 

[νάεσσι πόλϊς ἀγαγὲν Νείλοιο πρὸς πῖον 
τέμενος Κρονίδα'᾽ (οἢτΒ: πολεῖς ςοἀὰ.) 
Ρ. 4. 80.) ῥδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι καὶ 
ἀφαυροτέροις Ῥ. 4. 272. βασιλεὺς ἐσσὶ 

μεγαλᾶν πολίων Ῥ. ὅδ. 10. ἦλθες ἤδη 

Λιβύας πεδίον --- καὶ πατρωίαν πόλιν 
(ΟγγἊπα) Ῥ. ὕ. δ8. Κυράνας ἀγακτιμέναν 

πόλιν Ῥ, δ. 81. πάσαισι γὰρ πολίεσι λόγος 
ὁμιλεῖ ᾿Ερεχϑέος ἀστῶν Ῥ. 7. 9. Αἴγινα 

φίλα μᾶτερ, ἐλευθέρῳ στόλῳ πόλιν τάνδε 
κόμιζε Ρ. 8. 99. καλλίσταν πόλιν (Ογτεηθ) 

Ῥ, 9. 09. τρὶς δὴ πόλιν τάνδ᾽ εὐκλείξαι 
(γτεηθ) Ρ. 9. 31. ἔβαν ἤρασα πρὸς πόλιν 
Ῥ, 9. 106. ἐν δ’ ἀγαθοῖσι κεῖται! πατρώιαι 

πόλις, πτόλις 

κεδναὶ πολίων κυβερνάσιες Ῥ. 10. 72. τῶν 

γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακρο- 

πέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα Ρ. 11. δ2. φιλάγλαε, 
καλλίστα βροτεᾶν πολίων (ΑΚταρα9) Ρ. 

13. 1. παρὰ καλλιχόρῳ ναίοισι πόλι 

Χαρίτων (Βεῖεκ: πόλιν, πόλει οοἀά.: 

καλλίχορον --- πόλιν ΤΒεοη ; ΟτΟΒΟΣΙ 6:09) 

Ρ. 18. 26. Σικελίαν πίειραν ὀρθώσειν 
κορυφαῖς πολίων ἀφνεαῖς Ν, 1. 15. χαίρω 
δ᾽ ὅτι ἐσλοῖσι μάρναται πέρι πᾶσα πόλις 
(Αἰρίθδ) Ν, δ. 47. πόλιν γὰρ φιλόμολπον 

οἰκεῖ δορικτύπων Αἰακιδᾶν (Λιρίπα) Ν. 7. 

9. πρὸς λου πόλιν Ν. 7. 80. Πριάμον 
πόλιν Νεοπτόλεμος ἐπεὶ πράθεν Ν. 7. 88. 
πόλιός θ᾽ ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽ 

(Αἰρίηδ) Ν'. 8. 18. κυδαίνων πόλιν (δὶ κγ- 

οη) Ν. 9. 12. Δαναοῦ πόλιν ---- Ἄργος Ν. 

10. 1. Κλείτωρ καὶ Τεγέα καὶ ᾿Αχαιῶν 

ὑψίβατοι πόλιες Ν. 10. 41. τἀνδ’ ἐς εὔνομον 
πόλιν (ΛΙξῖπ4) 1. ὅ. 22. πόλιν Τρώων 

πράθον Ι. δ. 86. πόλις Αἴαντος --- Σαλαμίς 

Ι, δ. 48. οὐδ’ ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε 
παλίγγλωσσος πόλις ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει 
κλέος 1. 6. 24. τάνδε πόλιν θεοφιλῆ ναίοισι 
(Αἰρίῃα) 1. 6. θδ. φιλαρμάτου πόλιος --- 

ἁγεμόνα (35. Θήβαν) Ι. 8. 30. "πάσαις 

πολίεσσιν ὁμίλει" ἐγ. 48. 8. πολίων δ᾽ 
ἑκατὸν πεδέχειν μέρος ἕβδομον (ἰπ Κτεῖο) 

Πα. 4. 81. διέπερσεν ᾿Ιλίον πόλ[ιν Πα. 
0. 104. πόλιν πατρίαν (Αἰεὶπα }) Πα. 6. 

178. Κάδμου στρατὸν καὶ Ζεάθου πό(λιν) 

(ΤΒοῦς8) Πα. 9. 44. ν πόλιν χαλκεαί Πα. 

14. 8ὃ0. Ἰν’ ἀμφὶ πόλιν φλεγεῖ Πα. 18. 4. 

Ἰσχήσει πολι Πα. 21. 17. Κυϊκλώπων 

πτόλις αἱ Δ. 1. 6. τΊ]ίνα πτόλιν Δ. 4. ς. 6. 

θύεται ἄνδρες ὑπὲρ πόλιος (Βοτρῖς ὁ 

Ρᾶγαρῆσς. ῬΙυϊασοῦ: ὑπὲρ πολέων, ἐπὶ 

πόλεως οοὐά, Ἡεοτγοάϊαηὶ) ίσ. 18. 8. 

ὑψηλὰν πόλιν ἀμφινέμονται (ΑἸκγΒθ85) ἔτ. 
119. 2. ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν 

πόλεσιν ἄνδρες (πολίεσσιν ἑοοπί. ΒοςοκὮ, 
εἀὰ.) ἔτ. 210. ἁ μὲν πόλις Αἰακιδᾶν (Δἰρίῃα) 

ἐγ. 948. δαιτίκλυτον πόλιν ἐς ᾿᾽Ορχομενῶ 

διώξιππον έτ. 3334. 8. ἀυνρ., Ἰεὼν ἐλθὲ 

φίλαν δὴ πόλεα (ϑ5ςὩτ.: πολέα ΟῊ: 
πολεῶ Π: ἴογπια πόλεα ναϊάς ἀυδία, 

ποξξ. 5261) Δ. 8. 9. 



πολίτας 

πολίτας) (-ἴται, -ἰταις, -ἰται: οἴ. -Ἰάτας) 
{{εἰἸοτυ) εἰ τον ἠὺ δ᾽ ἔχοντες σοφοὶ 

καὶ πολίταις ἔδοξαν ἔμμεν Ο. δ. 16. 

"κεδνοὶ πολῖται" Ῥ. 4. 117. ἕν τε σοφοῖς 

δαιδαλέαν φόρμιγγα βαστάζων πολίταις 
Ρ. 4. 296. κακολόγοι δὲ πολῖται Ῥ. 11. 28. 
τόν, ὦ πολῖται, κωμάξατε Τιμοδήμῳ 

σὺν εὐκλέι νόστῳ Ν. 2. 34. 
πολλάκϊ(ς}] οὐ ἄπιστον ἐμήσατο πι- 

στὸν ἔμμεναι τὸ πολλάκις Ο. 1. 82. 

κελαδέοντι μὲν ἀμφὶ Κινύραν πολλάκις 

φᾶμαι Ρ. 3. 1δ. θυμὸν ἐκδόσθαι πρὸς ἦβαν 
πολλάκις Ρ. 4. 298. καὶ τὸ σιγᾶν πολλάκις 

ἐστὶ σοφώτατον ἀνθρώπῳ νοῆσαι Ν. ὅ. 18. 
ἦ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσωπαμένον 

εὐθυμίαν μείζω φέρει 1. Σ. 08. πολλάκι 
Πα. 6. 183. Ἰπολλάκις Πα. 12. 27. πολλάκι 

ματέρ᾽ ἐρώτων οὐρανίαν πτάμεναι νοή- 

ματι πρὸς ᾿Αφροδίταν (Βοεςκ : πολλάκις 
ςοἀά.) (τ. 159 4. 

πολύάνθεμος, -ον] νἱεὰ ἐπ μίοιυενς ὥραι 

πολυάνθεμοι Ο. 13. 17. 
πολύβᾶτος] »"μοὰ ἱνεφμε θεοί, πολύ- 

βατον οἵ τ’ ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντ᾽ ἐν ταῖς 

ἱεραῖς ᾿Αθάναις οἰχνεῖτε ἐγ. Τὅ. 8. 
πολύβοσπος, -ον] ῥγοάπείΪυ5.Σ πολύβοσ- 

κον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὔφρονα μήλοις 

Ο. 7. 68. 
πολύβουλος, -ον] νέοι ἐν: οομιδεὶ κυβερ- 

νατῆρος οἰακοστρόφου γνώμᾳ πεπιθὼν 
πολυβούλῳ 1. 4. 12. 

πολύγδθής) εἰυέηρ τιμοῖ 10» (Ἤραν) 
τὰν Διὸς εὐναὶ λάχον πολυγαϑέες (ν. 1. 

«γαθέος) Ῥ. 2. 28. τὰν Διωνύσον πολυγα- 

θέα τιμὰν τ. 29. δ. Διώνυσος πολυγαθὴς 

ἔτ, 168. 

πολύγναμπτος] »"εαηδενὶηρ ᾿Αρκαδίας 

ἀπὸ δειρᾶν καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν 

Ο. 8. 271. 
πολύγνωτος, -ον] γεποιυπεὰ ἕπεται 

(ἑπέβα ΜΜ..) δέ, Θεαῖε, ματρώων πολύ- 
γνωτον γένος ὑμετέρων εὐάγων τιμὰ 
(πολυγνώτῳ γένει οοπὶ. Ετ, ϑοπτι ) 

Ν. 10. 81. ἵππων τ᾽ ὠκυπόδων πολυγνώ- 
τοῖς ἐπὶ νίκαις Παρθ. 2. 48. 

Πολύδέκτας] Μίπρ οἱ ϑογίρμοθ, ἰο ψβοδι 
Ῥεγβου9 οἤδετοά πο εξ οἵἱὁἩ ἔπε λοδυπδ᾽ 5 
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ΒοΔ οἡ πἷ5β ὑσοροβξεὰ πιδιτίαρε. λυγρόν 

τ᾿ ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ᾽ ἔμ- 
πεδον --- Μεδοίσας υἱὸς Δανάας Ῥ. 12. 14. 

Πολυδεύκης) δ8οπ οὐ 1,6Ὧὰ δηά Ζευβ, 
(Πα1}-υσοῖμοσ ἰοὸ Ἰζαβίος Κάστορος 

βίαν, σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶν, τὸ 
μὲν πὰρ ἅμαρ ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ᾽ 
οἰκέοντας ἔνδον ᾿Ολύμπον Ῥ. 11. 62. 

Κάστορος δ᾽ ἐλθόντος ἐπὶ ξενίαν πὰρ 
Παμφάη καὶ κασιγνήτου Πολυδεύκεος 
Ν. 10. 60. ἐπεὶ τοῦτον --- εἴλετ᾽ αἰῶνα 
φθιμένου Πολυδεύκης Κάστορος ἐν πολέμῳ 

Ν. 10. 89. ἄγαλμ’ ᾿Αἰίδα, ξεστὸν πέτρον, 
ἔμβαλον στέρνῳ Πολυδεύκεος (βΞς. ᾿Αφαρη- 
τίδαι)͵ Ν. 10. 08. Κάστορος δ᾽ αἰχμὰ 

Πολυδεύκεός τ᾽ ἐπ’ Εὐρώτα ῥεέθροις (δος. 

γέρας ἔχε!) 1. ὅ. 88. 

πολύδωρος, -ον] »"κοῦ ἐπ ἀοιυεα κτησά- 

μεναι χθόνα πολύδωρον Πα. 2. 60. 

πολύήρἄτος] "ποῖ ἰουεᾶ πολψηρατο 

Πα. 18. ἃ. 11. 
πολύθῦτος, -ον] υυἱὴὰ μαην βασνέ ες πο- 

λύθυτον ἔρανον Ῥ. ὅ. 77. ἡροίαις δὲ 
πομπαῖς θεμισκόπον οἰκεῖν ἐόντα πολυθύ- 
τοῖς Ν, 1. 47. 

πολύκαρπος ὑγιέα! νιν πολυμήλου 
καὶ πολνκαρποτάτας θῆκε δέσποιναν χθο- 
νὸς Ῥ. 9. 7. 

πολύκ' λειτος] οἱ ξνγεαί γεποῦη ὀ ἐξ οὗ πο- 
λύκλειτον καθ᾽ “Ἕλλανας γένος ᾿Ιαμιδᾶν 
Ο. 6. 11. καὶ πολυκλείταν περ ἐοῖσαν 
ὅμως Θήβαν ἔτι μᾶλλον ἐπασκήσει ἐγ. 
194. 4. 

πολύκοινος, -ον] οῤδη ἰοὸ μιαηγ, φεηεγαὶ 

τὰν πολύκοινον ἀνδέξατ᾽ ἀγγελίαν Ῥ. 2. 
41. 

πολυκτέανος, -ον] αὐγίμομι 

λυκτέανον Ο. 10. 86. 

[πολύμᾶλος γἱοὶ ἐπι ἱγεεῖ! ν. πολύμηλος.} 

(Πολυμήλα)] ν. (τ. 48. 

πολύμηλος, -ον] γἱοῦ ἐπι βοεῖς (ν. Ἐοτγβ8- 

τδη, θ2{{.) ἐν πολυμήλῳ Σικελίᾳ (πολυ- 

μάλῳ ν. 1., ἰοτγέ. τεςΐε: οἵ. Σ ψῖοβδ5. δά 

φερεμήλους Πα. ὅ. 38, πολυμᾶλου:) Ο.1. 

12. νιν πολυμήλου καὶ πολνκαρποτάτας 

θῆκε δέσποιναν χϑονὸς Ῥ. 9. 6. 

πατρίδα πο- 
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Πολύμναστος] α. ἔαΐδος οἱ Βαίίοϑ. υἱἷἑ 
Πολυμνάστου Ρ. 4. 68. Ὀ. 80π οὗ 

Μεῖςεβ, οὐ Κοϊσορβοῃ, δὴ θδσὶν ἱγτὶς ροεῖ 

δηὰ τυβίοίδη. φθέγμα μὲν πάγκοινον 

ἔγνωκας Πολυμνάστον Κολοφωνίου ἀν- 
δρός τ. 188. 

πολύμῦῶθος, -ον] γἱοῦ ἐπ Ιρεηὰ ἀρεταὶ δ᾽ 
αἰεὶ μεγάλαι πολύμυθοι ρε. Ρ. 9. 16. 

Πολῦνείκης} 800 οἱ Οἰάϊροιι, ἐαἴπες οἵ 
Ὑβεσβαηάτσοβ. λείφθη δὲ Θέρσανδρος 
ἐριπέντι Πολυνείκει Ο. 2. 43. 

πολῦνεφέλας) ὧι »ιαηγ οἰομάς  ἄρχεδ᾽ὦ 
οὐρανοῦ πολυνεφέλα κρέοντι, θύγατερ, 

δόκιμον ὕμνον (πολυνεφέλα ἱάντηυβ, 

Ατίβίδγο 5) Ν. 8. 10. 

πολύξενος) ὐλεγό παν ξἰγαηρεῦς σΟ)η8 
πολυξενωτάτῳ παρὰ βωμῷ Ο. 1. 98. τὰν 
πολυξέναν ἐν ἱερομηνίᾳ Νεμεάδι ἵκεο 

Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν Ν. 8. 2. πολύξεναι 
νεάνιδες (ΒοΕΟΚΉ : πολύξειναι οοἄά.: ἐδ 
ἐδπιρὶς ρῥσγοβετυϊοβ οὐ Ἀρβσγοά 6) τ. 

122.1. 

πολύπήμων)] ραΐη πολυπήμονας --- 
νόσονς Ρ. 8. 46. 

πολύπονος} »ιμοὶ ὁμαμνίηρ κοιναὶ γὰρ 
ἔρχοντ᾽ ἐλπίδες πτολυπόνων ἀνδρῶν Ν. 1. 
38. 

πολύς, πολλός] (πολύς, -ν, -οἱ, -ὥν, 
«οἷσ(ι); -ᾷ, «ἀν, «αἰ, -ἄν; πολύ δες., 

πολλά, -ὥν, -οἷς, -ἀ: πολλός, -όν: πολέσιν, 
πολεῖς ὃ δος.) »εσἧ, "4 }. 

1. οὶ. οἱ πιρρηδϑν ἢ θαύματα πολλά 

(ν. 1. θαυματά) Ο. 1. 238. ὁ πολλὰ εἰδὼς 

Ο. ὃ. 86. πολλοὶ δὲ μέμνανται καλὸν εἴ τι 

ποναϑῇ Ο. 6. 11. ἐδώρησαν -“-- λιταῖς 
θυσίαις πολλὰ δὴ πολλαῖσιν Ἑρμᾶν 

Ο. 6. 79. πολλαὶ δ᾽ ὁδοὶ σὺν θεοῖς εὐπρα- 
γίας Ο. 8. 18. πολλοὶ δὲ --- κλέος ὥρουσαν 
ἀρέσϑαι Ο. 9. 100. πολλὰ δ᾽ ἀνθρώποις 
παρὰ γνώμαν ἔπεσεν Ο. 12. 10. δηρίομαι 
πολέσιν περὶ πλήθει καλῶν Ο. 18. 46. ἦ 

πόλλ᾽ ἀμφὶ κρουνοῖς Πάγασον ζεῦξαι 
ποθέων ἔπαθεν Ο. 18, 68. πολλῶν πεί- 

ρατα συντανύσαις ἐν βραχεῖ Ῥ. 1. 81. 

πολλῶν ταμίας ἐσσί Ῥ. 1. 88. πολλοὶ 
μάρτυρες ἀμφοτέροις πιστοί Ῥ. 1. 88. οἷα 
καὶ πολλοὶ πάθον Ρ. 8. 30. “νάεσσι πολεῖς 

πολός, πολλός 

ἀγαγὲν" (πόλϊς οοῃϊ. ϑῆγβ: ν. ΕΟσεβϑιπη, 
9δ; Ὑν δοϊκετπαρεϊ, ΚΙ. Θοῆγ., 965) Ρ. 4. δθ. 

πολλοῖσι δ’ ἄγημαι σοφίας ἑτέροις Ῥ. 4. 
248. πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις 

ἐν ἀέθλοις (ροϑὲ ἀείδεται ἀϊδελαχὶ ΒΟΘΟΚΆ) 

Ῥ. 8. 25. πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ Ῥ. 8. 74. τὰν 

μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον 

σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων Ρ. 9. 101. 

πολλὰ μὲν κεῖνοι δίκον φύλλ᾽ ἔπι καὶ στε- 

φάνους. πολλὰ δὲ πρόσθεν πτερὰ δέξατο 
νικᾶν Ῥ, 9. 128- -ὃ. ὠνύμασεν κεφαλᾷν 
πολλᾶν νόμον Ῥ. 12. 28. πολλῶν ἐπέβαν 

καιρὸν οὐ ψεύδει βαλών Ν. 1. 18. πολλά νιν 

πολλοὶ λιτάνευον ἰδεῖν Ν΄. 8. 8. πολλὰ 
γὰρ πολλᾷ λέλεκται Ν. 8. 20. τὰ δ᾽ 
ἄλλαις ἀμέραις πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ χέρσῳ, 
τὰ δὲ γείτονι πόντῳ φάσομαι Ν. 9. 48. εἰ 

γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον 
ἄρηται κῦδος Ν. 3. 46. ὑπὲρ πολλῶν τε 

τιμαλφεῖν λόγοις νίκαν Ν΄. 9. 4. πολλὰ δ᾽ 
Αἰγύπτῳ ἱ{κατῴκισθενί ἄστη ταῖς ᾿Επά- 
φου παλάμαις Ν. 10, ὅ. ἔργα τε πολλὰ 
μενοινῶντες Ν. 11. 46. πολλὰ μὲν ἀρτιεττὴς 

γλῶσσά μοι τοξεύματ᾽ ἔχει 1. δ. 46. πολ)λὰ 

μὲν τὰ πάροιθί Παρθ. 3. 81. πολλὰ 
δ᾽ ἕλκε᾽ ἔμβαλλε ἔτ, 111, 2. ἐν πολ- 
λοῖς ὀνείροις (τ. 181. 8. πολλοῖς μὲν 

ἐνάλονυ, ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις 
(δὲ πολλοῖς Ὠυσῦπος: πολλάκις οοὐά.) 

ἡίσ. 887. δά. δ4)., πολλά μοι --- ὠκέα 

βέλη Ο. 2. 88. πρύτανι κύριε πολλᾶν μὲν 

εὐστεφάνων ἀγνιᾶν Ῥ. 2. 688, ς. ρεη., καὶ 
γειτόνων πολλοὶ ἐπαῦρον Ρ. 8. 86. ο. ατί, 

παρὰ σκοπὸν οὐ χρὴ τὰ πολλὰ βέλεα 
καρτύνειν χεροῖν ἐῤέθθ Ἠ παῊν δα} 5 

Ο. 18. 98. 
2. 8. οἱ βἰζβ, ργϑαὶ, τς πολὺν ὅσε 
χρυσόν Ο. 1. 80. βρέχετο πολλᾷ νιφάδι 
Ο. 10. 61. πολλὰν δ᾽ ὄρει πῦρ --- ἀίΐστωσεν 
ὕλαν Ρ. 8. 86. πολὺς εὖτ᾽ ἂν ἐπιβρίσαις 
ἔπηται (80. ὄλβος) Ρ. 3. 100. πολὺς 
ὄλβος Ρ. ὅ. 14. πολλάν τε καὶ ἡσύχιον 
βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα Ῥ. 9. 22. οὐκ 
ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον καρτα- 
κρύψαις ἔχειν Ν. 1. 81. Πιερίδων ἀρόταις 

δυνατοὶ παρέχειν πολὺν ὕμνον Ν. 6. 88. 
ταὶ μεγάλαι νὰρ ἀλκαὶ σκότον πολὺν 



πολός, πολλός 

ὕμνων ἔχοντι δεόμεναι Ν. 7. 18. “'μο- 

λόντα --- βαιοῖς σὺν ἕντεσιν ποτὶ πολὺν 

στρατόν’" Πα. 2. 78. πολὺν ῥόθον ἵεσαν 
ἀπὸ στομάτων ᾿ΕἸλείθυιά τε καὶ Λάχεσις 

Πα. 12. 10. οἱ εἰπις, “ἦν διακρῖναι ἰδόντ᾽ 
(οὐ) πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος ((οὐ) 

ΒΌΡΡ. Οοἴδεβ, οπι. Ἴοάά.: παῦρος οοηΐ. 

Θοῦτγ.) ἐσ. 1608. 0. 

3. ἀἂν. «. πολλά α. οἡίεη ἐδώρη- 
σαν -- λιταῖς θυσίαις πολλὰ δὴ πολλαῖσιν 

Ἑρμᾶν Ο. θ. 79. αἵ γε μὲν ἀνδρῶν πόλλ᾽ 

ἄνω τὰ δ᾽ αὖ κάτω --- κυλίνδοντ᾽ ἐλπίδες 

Ο. 12. 6. πολλὰ μὲν ---- πολλὰ δ᾽ Ο. 18. 

14--θ. πολλὰ γάρ μιν παντὶ θυμῷ 

παρφαμένα λιτάνευεν Ν. δ. 31. πολλά νιν 
“πολλοὶ λιτάνενον Ἰδεῖν Ν. ὃ. 8. πολλὰ μὲν 
λοιβαῖσιν ἀγαζόμενοι πρώταν θεῶν, πολλὰ 

δὲ κνίσᾳ Ν. 11. 06. β. φνεαίῖν κα- 
μόντες --- πολλὰ θυμῷ Ο. 2. 8. Ὑ. ἰοηρ 

οὐδὲ ματρὶ πολλὰ μαιόμενοι φῶτες ἄγαγον 
Ο. 1. 46. δ. τὰ πολλά, ζον [δὲ »ιοεί 

βανί, ομεη εἶδον γὰρ --- τὰ πόλλ᾽ ἐν 

ἀμαχανίᾳ ψογερὸν ᾿Αρχίλοχον Ρ. 3. δ4. 
ὅθεν περ καὶ 'Ομηρίδαι ῥαπτῶν ἐπέων τὰ 

πόλλ᾽ ἀοιδοὶ ἄρχονται Ν. 2. ὃ. Ῥ. 

πολύ, »ιμοῦ δ τι γαρ πολὺ καὶ πολλᾷ 
ῥέπῃ Ο. 8. 238. πολύ τοῖ φέριστον ἀνδρὶ 

τερπνὸς αἰών ἐσ. 126. 1. ς. πολλᾷ, 
ἐπ ΠΗ τῦαγδ ὃ τι γὰρ πολὺ καὶ 

πολλᾷ ῥέπῃ Ο. 8. 28. πολλὰ γὰρ πολλᾷ 
λέλεκται (Ραυν: γὰρ πολλὰ οοἀά.) 
Ν. 8. 20. ἃ. πολλόν, »πωσῇ ὄπιθεν 

οὗ πολλὸν Ο. 10. 86. Ἰῳ πολλόν( ἔτ. 

1404. 12. 
4. ἔσταξε. Ἰπολὺς λοί Δ. 4. ο. 11. )ν πολλοῖς 

ἀκοῦσαι Θρ. 4. 18. Ἰεπολλαί Ῥ. Οχγ. 

2442, τ. 99, Ἰπολλαμί Ῥ. Οχγ. 2447, 
τ. 18. 
Β. οοιρ., (πλέονα, πλέον) 'πονε (πλεό- 

νων) ταμίαν στεφάνων (6 Σ βρρ. Ἐτ. 
ϑοδιιίά: οὔ. ςοὐά.) Ν. 6. 20. ἐγὼ δὲ 

πλέον᾽ ἕλπομαι λόγον ᾿Οδυσσέος ἢ 

πάθαν διὰ τὸν ἀδυεπῆ γενέσθ᾽ “Ὅμηρον 
Ν, 7. 20. εἰ πόνος ἦν, τὸ τερπνὸν πλέον 

πεδέρχεται Ν. 7. 74. πλέον τι λαχών 
(8ς. Ζεὺς ἢ οἱ ἄλλοι θεοί: πιιπὶ δος εἰπὲ 

ἦρβ8α νετῦα Ῥιπάατί, πο οοπβίδι) ἔσ. 8δ8. 

439 πολύχρῦσος, -ον 

Ο. βυρετὶ., (πλεῖστος, -ῶὧν; -α, -αισι; -«α 

ἃςς.) Ὁ. ὑενγ ν»ιᾶηγ, πμηιεγοις ἕν τ’ 

ἀέθλοισι θίγον πλείστων ἀγώνων 1. 1. 18. 

πλεῖστα μὲν δῶρ᾽ ἀθανάτοις ἀνέχοντες 

ἔσ. 119. 8. ὑτο 85108., πλεῖστα νικάσαντα 

σε καὶ τελεταῖς ὡρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον 

Ῥ, 9. 97. Ὁ. »"οσί ὅτι πλείσταισι 

βροτῶν ξεινίαις αὐτοὺς ἐποίχονται τρα- 

πέζαις Ο. 8. 89. ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων 
ὅτε πλείστα χρῆσις Ο. 11. 1. ο. τί, 
τυφλὸν δ᾽ ἔχει ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ 
πλεῖστος Ν. 7. 24. 

πολύσεπτος) ῥνγεαίν τευεγεά Ἰμοσω πο- 
λυσεπτί Πα. 12. ἃ. 7. 

πολυσκόπος, -ον] οὐξεγυαπί ἀκτὶς ἀελίου 

τί πολυσκόπε μήσεαι; Πα. 9. 1. 

πολύστονος)] ""μο}} δείερι, νἱοὴ ἐπὶ ἰανιεηῖ- 

αἴοη ἐν τάφῳ πολνστόνῳ Πα. 0. 99. 
πολύστροφος, -ον] πιαλίηρ πιαὴν ἱπγης 

ταοῖ., ἱποομείαηί! ᾿Ελπίς, ἃ μάλιστα 

θνατῶν πολύστροφον γνώμαν κυβερνᾷ 
τ. 214. 8. 

Πολύτιμίδας] Ἢ τοϊαίνο οἱ ΑΙ τη 488 οὐ Ἐμ6 

εἶδῃ Βαβϑί αἱ. δύο μὲν Κρονίου πὰρ 

τεμένει, παΐξ, σέ τ᾽ ἐνόσφισε καὶ Πολυτιμίδαν 
κλᾶρος προπετὴς ἄνθε᾽ ᾿Ολυμπιάδος Ν. 6. 

θ2. - 
πολυύύμνητος) »πρῖ οεἰεδναιίεάὰ ἱπ σον δ 

Νεμεαίον ἐν πολνυμνήτῳ Διὸς ἄλσει Ν. 

Ὡ. δ. 
πολύφᾶμος) οἱ »ιαηγ υοἷος ἐπὶ θρῆνόν 

τε πολύφαμον ἔχεαν (οοπίτα Σ, πολυθρύλ- 
λητον) 1. 8. δ8. 

πολύφᾶτος] γοηουπεά ὁ πολύφατος ὕμ- 
νος Ο. 1. 8. ᾽Ολυμπίᾳ τ’ ἀγώνων πολνυ- 
φάτων Ρ. 11. 471. ἀμφὶ Νεμέᾳ πολύφατον 

θρόον ὕμνων δόνει ἡσυχᾷ Ν. 7. 81. 
πολυφθόρος, -ον] ἀεΞξίνογίηρ "παν ἐν πο- 

λυφθόροις ἀμέραις (Βοοοκῃ: πολ. ἐν 

οοἀά.) Ν. 8. 31. ἐν πολυφθόρῳ --- Διὸς 
ὄμβρῳ ἀναρίθμων ἀνδρῶν χαλαζάεντι 
φόνῳ Ι. δ. 49. 

πολύφϊἴλος] υἱδῶ ναὴν [γἱεπᾶς 
λον ἑπέταν (5Ξς. πλοῦτον) Ρ. ὅ. 4. 

πολύχρῦσος, -ον] γἱελ ἰηπ ροϊά "πολυ- 
χ'ρύσῳ ποτ’ ἐν δώματι’ Ῥ. 4. 68. ἐν 
πολυχρύσῳ ᾿Απολλωνίᾳ --- νάπᾳ Ρ. 6. 8. 

πολύφι- 



πιολύώνυμος, -ον 

θαλάμῳ δὲ μίγεν ἐν πολυχ'ρύσῳ Λιβύας 
Ῥ. 9. 69. πελάγει δ᾽ ἐν πολυχ' ρύσοιο 
πλούτου (ΜΙ ΞΟΒεΩΣοὮ; -σον οοαά.) ἔτ, 

124. 6. τοὺς δ᾽ ἐν πολυχ᾽ ρύσοις θαλάμοις 

βιοτά (58ς. εὐφραίνει) ἐγ. 331. 8. 

πολῦώνυμος, -ον] ἃ. οἱ "βατῶν πανιδς μᾶ- 

τερ ᾿Αελίου πολνώνυμε Θεία 1. ὅ. 1. Ό. 

οὐ δη πανισά, νοποισηξα Τυφὼς --- τόν 

ποτε Κιλίκιον θρέψεν πολνώνυμον ἄντρον 

Ρι 1. 11. ς. ἔγαζ. Ἰν πολνώνυμον (τ. 

δ9. 10. 

πόμα] ἀναιρμ ταεῖ., οἱ ροορῖσυ ἐγὼ 
τόδε τοῖ πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ 

σὺν γάλακτι --- πόμ᾽ ἀοίδιμον, Αἰολίσσιν 

ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν Ν. 8. 79. 

πομπά)] (-ἀ, -ἀν, -αἱἰ, -ἄν.) 

πόμπιμος) «δηδὴηπρ (δον) 
χος ὀτρύνει με τεύχειν ναὶ πομτάν"" Ῥ. 4. 

1604. Ὁ. (οἰ. πομπαῖος) δϑρογέἑηρ 

(Αἴαντα) θοαῖς ἂν ναυσὶ πόρενσαν εὐὖ- 

θυπνόου Ζεφύροιο πμοπαὶ πρὸς “ἴλον 

πόλιν Ν. 1. 29. ς. ῥγοςεέςξίοπ Τέα- 

πολέμῳ ἵσταται --- μήλων τε κνισάεσσα 
πομπὰ καὶ κρίσις ἀμφ᾽ ἀέθλοις Ο. 7. 80. 

εὐθύτομόν τε κατέθηκεν ᾿Απολλνωίαις 

ἀλεξιμβρότοις πεδιάδα πομπαῖς ἔμμεν ἱττπό- 

κροτον σκυρωτὰν ὁδόν Ρ. δ. 91. ἡροίαις δὲ 

πομπαῖς θεμισκόπον οἰκεῖν ἐόντα πολυθύ- 

τοις Ν. 7. 46. 

πομπαῖος] [συοπγαδία ναυσιφορήτοις δ᾽ 

ἀνδράσι πρώτα χάρις --- πομπαῖον ἐλθεῖν 
οὖρον Ρ. 1. 84. 

πόμπἷμος] «ἐπάτηρ δαοῖ ς. βεη. ἰδίᾳ τ’ 
ἐρεύνασε τεναγέων ῥοάς, ὁπᾷ πόμτημον 

κατέβαινε νόστου τέλος ἱ. 6. αὐτίνοά δὲ ἔβα 

«ηὰ ροὶπὲ πὶ 8οπὲ Ὠΐπὶ ὈδΟΚ οἡ Πὶβ 

Ποιῃηδοοπηίη!ᾷ (οοηῖγα ν. ἅ. ΜΌΝ, ΜῊ 

1968, 230.} Ν. 8. 25. 
πομφολύζω) υτεἱ! 

ἃ. (οί. 

ἐκ δ’ ἄρ᾽ αὐτοῦ 
πομφόλνξαν δάκρνα γηραλέων γλεφάρων 
Ῥ. 4. 121. 

πονέω, πονάω ἢ] (πονεῖ: δοτ. πόνησαν; 

τήσαις: δος, πονᾶθῇ; πεπονᾶμένον; ν. 

Ἑογϑϑᾶπη, 7011.) 8. ῥερίογμι ὃν ἰοἱΐΪ 

ς. δος, πολλοὶ δὲ μέμνανται, καλὸν εἴ 

τι ποναθῇ (πονηθῇ ν. 1.) Ο. 0. 11. τό γ᾽ 
ἐν ξυνῷ πεποναμένον εὖ μὴ --- κρυπτέτω 

440 

“καὶ ὡς τά- ᾿ 

πόνος 

(πεπονημένον ςοπί. 5εμτ.) Ρ. 9. 98. ὁ δὲ 

καλόν τι πονήσαις εὐαγορίαισι φλέγει 
Πα. 8. 665 ΒΡ. ἐνάμνε ἴγοιδίόέ ὁ πονή- 

σαις δὲ νόῳ καὶ προμάϑειαν φέρει ;. 1. 40. 

ς. ἀαί. Πριάμου πόλιν --- τᾷ καὶ 
Δαναοὶ πόνησαν Ν. 72. 86. ο. ἐνομδῖο, 

ἐγ "κοῦ με πονεῖ τεὸν οἶκον ταῦτα 
πορσύνοντ᾽ ἄγαν" ". 4. 161. 

πόνος} (Ὃς, -ῳ, -ον; -οἱ, -ὧν, -οις, -ους.) 
ἃ. ἰαδοιιν, ναὶ ἔχει δ’ ἀπάλαμον βίον 

τοῦτον ἐμπεδόμοχθον μετὰ τριῶν τέταρτον 
πόνον Ο. 1. 60. εὐθυμιᾶν τε μέτα καὶ πόνων 

Ο. 2. 84. τοὶ δ᾽ ἀπροσόρατον ὀκχέίοντι 
πόνον Ο. 3. θ7. [πόνων (ςοπὶ. Ἐτ. ϑομιηϊά: 

βωμῶν, βωμῷ ςοἀά.) Ο. 10. 25) εἰ δὲ σὺν 
πόνῳ τις εὖ πράσσοι Ο. 11. 4. τελεύτασέν 

τε πόνους Δαναοῖς Ῥ. 1. δά. πέμψε δ᾽ 

Ἑρμᾶς χρυσόραπις διδύμους υἱοὺς ἐπ’ 

ἄτρυτον πόνον ἱ. ε. ἐς νογᾶρα οὗ ἐμὲ 

Αγρο Ῥ. 4. 178. ἔλπετο δ᾽ οὐκέτι οἱ 

κεῖνόν γε πράξασθαι πόνον ἰ. ε. οἱ ρίουρ- 

Βὲπρ τ τῃ6 Ὀ8|18 οἱ Αἰδίθβ Ῥ. 4. 248. 

πόνων δ᾽ οὔ τις ἀπόκλαρός ἐστιν Ρ. ὅ. δ4. 
εἰ γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ 

πόνῳ Ῥ. 8. 28. πόνων δὲ καὶ μαχᾶν 

ἄτερ οἰκέοισι Ρ. 10. 42. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ τού- 
τῶν φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο Ρ. 12. 

18. ἄριστος εὐφροσύνα πόνων κεκριμένων 

ἰατρός Ν. 4. 1. εἰ πόνος ἦν, τὸ τερπνὸν 

πλέον πεδέρχεται Ν. 7. 14. χρεῖαι δὲ 

παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν. τὰ μὲν ἀμφὶ 
πόνοις ὑπερώτατα Ν. 8. 42. ἐκ πόνων δ᾽, 

οἴ σὺν νεότατι γένωνται σύν τε δίκᾳ, 

τελέθει πρὸς γῆρας αἰὼν ἡμέρα Ν. 9. 44. 
“παῦροι δ᾽ ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν 

καμάτον μεταλαμβάνειν΄ Ν. 10. 78. 
“Αἴαντα, λαῶν ἐν πόνοις ἔκπαγλον 

᾽Ἐνναλίον᾽" 1. 6. δ4. πρὸ πόνων δέ κε 
μεγάλων Δαρδανίαν ἔπραϑεν Πα. 6. 89. 

ἐμοὶ δὲ τοῦτίον δ)ιέδω[κ.ν] ἀθάνατον 

πόνον (Π": πορον Π: 85. οἵ οτεαξπρ 

φΡοεῖτγ) Πα. 718. 22. Ἰγὰρ ἐπῆν πόνος 
Πα. 8. 88. κεῖνοι γάρ τ᾽ ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι 

πόνων τ᾽ ἄπειροι ἔτ. 148 νέων δὲ μέριμναι 

σὺν πόνοις ἑλισσόμεναι δόξαν εὑρίσκοντι 
{τ, 227. εβρ., οὐ διμ)οτὶς οἰέογί, ἀμφ᾽ 

ἀρεταῖσι πόνος δαπάνα τε μάρναται Ο. ὅ. 



ποντῖάς 

18. ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον 
ἀρετᾶς ἦλθον, οἵ τε πόνων ἐγεύσαντο 
Ν, 6. 34. Οὐλία παῖς ἔνθα νικάσαις δὶς 
ἔσχεν Θεαῖος εὐφόρων λάθαν πόνων Ν, 10. 

241. ἀμφότερον δαπάναις τε καὶ πόνοις 

1. 1. 42. καὶ ματρόθε Λαβδακίδαισιν 

σύννομοι πλούτου διέστειχον τετραοριᾶν 

πόνοις 1. 8. 17. τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν 
ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ Ι. 4. 

41. μὴ φθόνει κόμπον τὸν ἐοικότ᾽ ἀοιδᾷ 
κιρνάμεν ἀντὶ πόνων 1. ὕ. 26. εἰ γάρ τις 

ἀνθρώπων δαπάνᾳ τε χαρεὶς καὶ πόνῳ 
πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς 1. 6. 1]. 

γλυκύ τι δαμωσόμεθα καὶ μετὰ πόνον 

1. 8. 8. ἤφ., ἅτε γὰρ ἐννάλιον πόνον 
ἐχοίσας βαθὺ σκευᾶς ἑτέρας ἱ. ε. οὐ οαὲ- 
οἰμηρ ἰὴ Ῥ. 2. 79. Ρ. τονὲ, ἐπαὶ βοὴ 

τὐδίεῦ ομε ἰαδοινς μελισσᾶν ἀμείβεται 

τρητὸν πόνον ἱ. 6. πΒοπαγοοιρ Ρ. 8. δά. 
πόνοι χορῶν --- Ἴεες τ᾽ ἀοιδαί Δ. 8. 16, οἴ. 

χαρίεντα δ᾽ ἕξει πόνον χώρας ἄγαλμα 
Ν. 8. 12. 

ποντῖάς] {. αά]., οἱ τ1τε ::α βαθεῖα πον- 
τιὰς ἅλμα Ν. 4. 86. ὁ κινητὴρ δὲ γᾶς 

᾽Ογχηστὸν οἰκέων καὶ γέφυραν ποντιάδα 
πρὸ Κορίνθου τειχέων 1. 4. 20. 

πόντϊἴος] (-ος, -ον, -ον, -οις; -ας, -ᾳ, -αν, -ἄν; 

τῷ, τον.) οἱ ἠλ6 5:4 οὐ χθόνα ταράσσον- 
τες ἐν χερὸς ἀκμᾷ οὐδὲ πόντιον ὕδωρ Ο. 2. 
04. τὰν ποντίαν ὑμνέων παῖδ᾽ ᾿Αφροδιί- 

τας --- 'ρόδον Ο. 7. 18. ἐν πελάγει --- 

ποντίῳ Ο. 7. δ6. ἐπ᾿ ᾿Ισθμῷ ποντίᾳ Ο. 8. 
48. οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν ποντιᾶν ψάφων 

ἀριθμόν Ο. 18. 406. ᾿Ινὼ δὲ λευκοθέα 
ποντιᾶν ὁμοθάλαμε Νηρηίδων Ρ. 11. 2. 

ποντίαν Θέτιν κατέμαρψεν Ν. 8. 88. 

ποντίαν χρυσαλακάτων τινὰ Νηρείδων 
πράξειν ἄκοιτιν Ν, ὅδ. 80. καὶ λείριον 
ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖσ᾽ ἑἐέρσας ἱ. 6. 
οοτὰὶ Ν. 7. 79. ποντίᾳ ἕν ποτε Κύπρῳ 
Ν, 8. 18. ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳ σὺν ποντίοις 

ἀνδράσιν Ι. 1. 8. πεπρωμένον ἦν φέρτερον 

πατέρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν ποντίαν 

θεόν (Τοῖ8) 1. 8. 84. “πτοντίου θηρὸς 

πετραίου᾽᾽" ἱ. 6. 8068 δποιήομο ἔγ. 483. 1. 

ποντίας Θέτιος Πα. 6. 838. ὁ πόντιος 
"Ορσ[ττ]ρίαινα (Π5: πόντος Π.) Πα. 9. 47. 
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πόποι] ἐχοϊατπδίίου οἱ ἀἰβέσοββ. 

πόποι 

ὑπὲρ πόντιον Ἕλλας πόρον ἱερὸν ἱ. «. 
ἴῃς Ηο]οθροπὶ (σ. 189. 

ποντομέδων)] νγπίεν οἱ [δε ςεα ερί τ᾿. οὐ Ῥοβεῖ- 

ἄοη, δέσποτα ποντόμεδδν, εὐθὺν δὲ πλόον 

-δίδοι (οοἀὰά.: -μέδων Βοςςοκὶ) Ο. 6. 108. 

πόντος] (-ος, -ου, -οἷο, -ῳῷ, -ον.) τ. ἐν 
πόντῳ Ο. 12. 8. γᾶν τε καὶ πόντον κατ᾽ 

ἀμαιμάκετον Ρ. 1. 14. ἐς βαθεῖαν --- πόντον 

πλάκα Ρ. 1. 234. ἀπὸ ναῶν ὃ σφιν ἐν πόντῳ 
βάλεθ᾽ ἁλικίαν Ρ. 1. 14. βαθὺν πόντον 
περάσαις Ρ. 8. 16. “ἐκ πόντου σαώθη᾽" 

Ρ. 4. 161. πόντου κελεύθους Ρ. 4. 196. 

πόντῳ τ᾽ ἐρυθρῷ Ρ. 4. 251. “καὶ μέλλεις 

ὑπὲρ πόντου Διὸς ἔξοχον ποτὶ κᾶπον 

ἐνεῖκαι᾽᾽ Ῥ. 9. 82. ὄσσους μὲν ἐν χέρσῳ 
κτανών, ὄσσους δὲ πόντῳ θῆρας ἀιδρο- 

δίκας Ν. 1. θ8. οὐρανοῦ βασιλῆες πόντον 

τ᾽ Ν. 4. 61. ὃν Ψαμάθεια τίκτ᾽ ἐπὶ ῥηγμῖνι 
πόντου Ν. ὅδ. 18. καὶ πέραν πόντοιο 

πάλλοντ᾽ αἰετοί Ν. ὅ. 21. πόντον τε 
γέφυρ᾽ ἀκάμαντος (οἴ. 1. 4. 20) Ν. 0. 89. 

πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι 
πόντῳ φάσομαι Ν. 9. 43. τρὶς μὲν ἐν 

πόντοιο πύλαισι λαχών δὲ ἔπε 5έμταιβ 
Ν. 10. 217. ὀρνιχολόχῳ τε καὶ ὃν πόντος 

τράφει 1. 1. 48. καὶ πάγκαρπον ἐπὶ 

χθόνα καὶ διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων 

ἀκτὶς 1. 4. 41. ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ 

Ι, δ. δ. οἷοι δ᾽ ἀρετὰν δελφῖνες ἐν πόντῳ 

Ι. 9. 1. θεοδμάτα -- πόντον θύγατερ 

Ῥο]ο8 ἐσ. 38ς. 2. ὀνομακλύτα γ᾽ ἕνεσσι 

Δωριεῖ μεδέοισα [πόντῳ νᾶσος 30. Αἴγινα 
Πα. 6. 194. πόντου κενέωσιν (5) ἂμ 

πέδον Πα. 9. 16. πόντοιο Πα. 18. ἃ. 4. 

ὠκύαλον {τὶ πόντου [(ῥ) πάν ἑἐτάραξεϊ 

(ὠκύαλον Νότον ῥιπὰν οοπί. ΝΝ11.) Παρθ. 

ὡ. 19. ἄστρα τε καὶ ποταμοὶ καὶ κύματα 

πόντου ἔτ. 180. ἀκύμονος ἐν πόντον 

πελάγει τ. 1400. 16. ἐπερχόμενον τε 

μαλάσσοντες βίαιον πόντον ὠκείας τ’ 
ἀνέμων ---- ῥιπάς “(τ. 140ς. 35. ὅσ’ 
ἀγλαὰ χθὼν πόντου τε ῥιπαὶ φέροισιν 

{τ-. 290. 8. πόντον ἐρίβρομον ἐέτ. 851. 

Ἰτρέφεται καὶ ὅσ’ ἐν πόντῳ Ρ. Οχγ. 

2622, ἔτ. 1. 18 δά γ4τ. 3410. 

ὦ πόποι, 
οἵ᾽ ἀπατᾶται φροντὶς ἐπαμερίων ἔτ. 182. 



πορεῖν 

πορεῖν]) (ἀςέεςξ. δοτ. 3, (ἘΠ) πορε(ν), ἕπορον; 

πόρε; πορών.) 4. λαυε οἰ ενεά, ρίυε; ὧς τέ 

οἵ αὐτὰ Ζηνὸς --- παῖς ἔπορεν δαμασίφρονα 

χρυσόν Ο. 18. 70. τῷ μὲν ᾿Απόλλων ἃ τε 

Πυθὼ κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων ἕἔπορεν ἱππο- 

δρομίας Ῥ, 4. 67. μήτ᾽ ὧν τινι πῆμα πο- 

ρών Ρ. 4. 297. πόρεν τε κίθαριν Ρ. δ. θδ. 

γλυκυτάτᾳ γενεᾷ εὐώνυμον κτεάνων κρα- 

τίσταν χάριν πορών Ρ. 11. 88. ἐπεί σφιν 
Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἷσαν Ν. 6. 47. 

πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν, ὅσ᾽ ἀγώνιος Ἑρμᾶς 

Ἡροδότῳ ἕπορεν (ἕμπορεν ν. 1.: 'Ἣροδό- 
τοι ἕπορεν οοπὶ. Τυγγη: πέπορεν Μαδ8) 

1.1. 61. ἐν Κρίσᾳ δ᾽ εὐὑρυσθενὴς εἶδ᾽ 

᾿Απόλλων μιν πόρε τ᾽ ἀγλαίαν 1. 3. 18. 
τόνδε πορὼν γενεᾷ θαυμαστὸν ὕμνον (5ο. 

Ποσειδάν) 1. 4. 21. ἄμμι δ᾽ ὦ χρυσέᾳ 
κόμᾳ θάλλων, πόρε, Λοξία, τεαῖσιν ἁμίλ- 

λαισὶιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον 1. 7. 49. 

δὰ. ἱπί., καί ῥά μιν Μάγνητι φέρων πόρε 
Κενταύρῳ διδάξαι Ῥ. 8. 40. ἔνθεν δ᾽ ὕμμι 

Λατοίδας ἔπορεν Λιβύας πεδίον σὺν θεῶν 

τιμαῖς ὀφέλλειν Ῥ. 4. 309. ὑμῖν ἄνευθ’ 
ἐπαγορίας ἔπορεν, ὦ παῖδες, ἐρατειναῖς ἐν 

εὐναῖς μαλθακᾶς ὥρας ἀπὸ καρπὸν δρέ- 
πεέσθαι ἔτ. 122. 6. ἹἸπορεν ὋἭρακλει 
πρωτωΐ Ρ. Οχν. 3622, ἐσ. 1. 8. δὰ γέγ. 3846, 

ο. Δ0ο, Ροτϑ., Κύκνον τε θανάτῳ πόρεν (56. 

᾿Αχιλλεύς) Ο. 2. 82. Ὁ. λανὲ ραϊμεὰ 

κενεὰ πνεύσαις ἔπορε μόχθῳ βραχύ τι 
τερπνόν Ο. 10. 93. 

πορεύω] (πορεύεν: ἱτπιρί. πόρευ(ε) : δοτ. 

πόρευσαν; πόρευσον: ρα988. πορευθέντα.) 

ἃ. "η"αἷε ἰο ρο, ἰεὶ κο ἐμὲ δ᾽ ἐπὶ ταχυ- 

τάτων πόρευσον ἁρμάτων ἐς ΤΑλιν" 

Ο. 1. 77. Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν 

᾿Αγαμεμνονίᾳ ψυχᾷ πόρεν’ ᾿Αχέροντος 

ἀκτὰν παρ᾽ εὔσκιον νηλὴς γυνά (ν. Ι. 

πόρευσ᾽) Ῥ. 11. 21. (Αἴαντα) Μενέλᾳ 

δάμαρτα κομίσαι θοαῖς ἂν ναυσὶ πόρευσαν 

εὐθυπνόου Ζεφύροιο πομπαὶ πρὸς "ἴλον 

πόλιν Ν. 7. 39. Ρ. δὲπίγδηβ., ἐγαυεὶ 

ἐς γαῖαν πορεύεν θυμὸς ὥρμα ᾿Ιστρίαν νιν 
(ν. 1. πορεύειν: ἰοτγέ. ἴγϑη5.: ν. ὁρμάω) 

Ο. 8. 28. Γ΄. ΡᾶΆ585. ΡΙὸ ταρὰ,, ὃς ορεὰ 

ἐγαυεὶ Διόθεν τέ μὲ σὺν ἀγλαίᾳ 
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πορθέω] -- πέρθω, ἀσείγον 

πορθμός] 84. ὑεγνν 

πόρος] (-ῳ, -ον.) 

πορσαίνω] α. ῥγέρανε 

πορσύνω] «. ῥνουΐάδ 

πόρσω, πρόσω 

ἴδετε πορευθέντ᾽ ἀοιδᾶν δεύτερον ἐπὶ τὸν 
κισσοδαῆ θεόν ἐς. 75. 8. 

Τροίαν κρα- 

ταιὸς Τελαμὼν πόρθησε καὶ Μέροπας 
Ν. 4. 260. 

βαρυβόαν πορθμὸν 
πεφευγότες ᾿Αχέροντος ἔτ. 148. Ρ. 
5.4 βαξεαρε πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ 

ναυτιλίαισί τε πορθμὸν ἡμερώσαις (8ς. 
Ἡρακλέης) 1. 4. δ7. 

Ὁ. ἰογά, ογοσσίηρ βα- 

ρυκρήμνοισι δ᾽ ἀμφ’ ἀκταῖς ᾿'Ἑλώρον, 
ἔνθ’ ’Αρείας πόρον ἄνθρωποι καλέοισι 
Ν. 9. 41. Ὁ. εοἰναΐ!, ογοϑϑὶηβ βου- 

βόται τόθι πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται 
Δωδώναθεν ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ιόνιον πόρον 

ἰ. 6. τε Αἀπαῆς Ν. 4. 88. ὑπὲρ πόντιον 
Ἕλλας πόρον ἱερόν ἱ. 6. ἐῇες ΗοΙοβροπὲ 

ἔτ. 189. ο. εδἱαπηεῖ, σοιεγϑο ᾽Αλ- 

φεοῦ πόρῳ κλιθείς Ο. 1. 92. Κρόνιε παῖ 
“Ῥέας, ἔδος ᾿Ολύμπον νέμων --- πόρον τ᾿ 

᾿Αλφεοῦ Ο. 2. 18. πρὸς Πιτάναν δὲ παρ᾽ 
Εὐρώτα πόρον δεῖ σάμερον ἐλθεῖν Ο. 6. 28. 
τιμάσαις πόρον ᾿Αλφεοῦ Ο. 10. 48. πιεί., 

δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ’ ἀνδράσι κρέμαται, 
ἑλίσσων βίον πόρον Ι. 8. 16. 

εἴη δὲ τρίτον (8ς. 

κρατῆρα) σωτῆρι πορσαίνοντας ᾿Ολυμπίῳ 
Αἴγιναν κάτα σπένδειν μελιφθόγγοις ἀοι- 

δαῖς 1. 6. 8. Ρ. δαγέξ [ον ἀμφιπό- 

λους ἐκέλευσεν ἥρωι πορσαίνειν δόμεν 

Εἰλατίδᾳ βρέφος Ο. 6. 88. 
"κοῦ με πονεῖ 

τεὸν οἶκον ταῦτα πορσύνοντ᾽ ἄγαν᾽᾽ Ρ. 4. 
151. Ῥ. παῖε ῥνουΐϊκῖον (ον, ἰαλε πεεὰ 

οἱ τόδε συνθέμενος ῥῆμα πόρσυν᾽ 

Ρ. 4. 218. τῷ μὲν (5Ξς. 'Ηρακλεῖ) ᾿Αλεκτρᾶν 

ὕπερθεν δαῖτα πορσύνοντες ἀστοὶ καὶ 
νεόδματα στεφανώματα βωμῶν αὔξομεν 

ἔμπυρα χαλκοαρᾶν ὀκτὼ θανόντων Ι. 4.01. 
πόρσω, πρόσω] (Ἄοοτὴρ. πόρσιον: βυρεῖϊ. 

πόρσιστα: οἵ. πρόσωθεν.) 58. α. δεγοηά, 
μγιλεν οὐκέτι πρόσω ἀβάταν ἅλα κιό- 
νῶν ὕπερ Ἡρακλέος περᾶν εὐμαρές Ν. 8. 
20. ς. ἃτί., τὸ πόρσω δ᾽ ἐστὶ σοφοῖς ἄβατον 
κἀσόφοις Ο. 8. 44. αἰσχύνων ἐπιχώρια 

παπταίνει τὰ πόρσω Ῥ. 8. 22. β. οἵ 



πορφύρεος 

τἰπια τὸ δὲ σαφανὲς ἰὼν πόρσω κατέφρα- 
σεν (ὕγΖ.: πρόσω ἐσάᾶ.: πρόσσω Τυγγη: 

Βς. χρόνος) Ο. 10. δῦ. ἐλπίδ᾽ ἔχω κλέος 
εὑρέσθαι κεν ὑψηλὸν πρόσω Ρ. 38. 111. 
Ὁ. πόρσιον, γέμον, ἰοο [αν μηκέτι πάπ- 

ταῖνε πόρσιον Ο. 1.114, ς, πόρσιστα: 
πεῖραν μὲν ἀγάνορα -“--- ἀναβάλλομαι ὡς 
πόρσιστα ας [αν ας ῥοςείδίε Ν. 9, 39. 

πορφύρεος ρηνῤῥίξὀ “σπαργάνοις ἐν 
πορφυρέοις" Ρ. 4. 114. πτεροῖσιν -- 
πορφυρέοις Ῥὶ 4, 188. πορφυρέᾳ σὺν 

κρόκίᾳ Πα. 18. ἃ. 18. ἀνδησάμενός τὲ 
κόμαν ἐν πορφυρέοις ἔρνεσιν {᾿πίομτ αἷς 

Κτἄσισς, βοιύοτηῃ αἷς ϑἰερεβίβηιοπ, ἀϊς 

μίτραν," νοῦ ἀδγ ΜΕΝ, Μ. Ἡ., 1967, 127) 
Ν. 11. 38... 

Πορφῦρϊΐων] πε οἱ τι Οἰδπίβ, κ))οά Ὁγ 
ἌΡΟΙο τὰν οὐδὲ Πορφυρίων μάϑεν, 

παρ’ αἶσαν ἐξερεθίζξων (5ς. Ἡσυχίαν) 
Ῥ, 8. 12. 

Ποσειδάων, -εἰδάν] (-ἄων, -ἀν, -ἄάωνος, 

-ᾶνος, -«ἀων!, «ἀωνα, -ἄν(α), -αον, -ἀν 
ναος., ν. ἸζαΙν 5, Απγοαείοσπιβη, 133: 

Ποτειδᾶνος ν. ἱπέίτα.) δοιὰ οἱ Ἀζτοποβ, 

Βπβθδηδ οἱ Απιρδιέτιῖο, ποά οὐ {πε 8εᾶ, 

φασί μῃηυδκοβ πὰ οτϑθβ, ρμαίσου οὗ ἐδ 

Ιϑεππιίαπ ΚΘΊπ 63. (Πέλοψ) τοῦ μεγα- 
σϑενὴς ἐράσσατο Γαϊάοχος Ποσειδάν Ο. 

1. 56. “᾿Ποσείδαον᾽᾽ Ο. 1. Τδ. {Πιτάνα) 

Ποσειδάωνι μιχϑεῖσα Κρονίῳ λέγεται παῖδα 

Ἰόπλοκον Εὐάδναν τεκέμεν Ο. ὁ. 39. 
ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν᾽ εὐρυβίαν Ο. θ. 68. 
εὑρυμέδων τε Ποσειδάν (45 ὈυΐϊάοΥ οὗ δα 

νν8}}9 οἱ ΤτΟΥ) Ο. 8. 31. Κόρινθον, ᾿Ισθμίον 
πρόθυρον Ποτειδᾶνος (Ἰοτ. Μ8Ε., Ταε!.: 

ποσειδᾶνος, ποτιδᾷᾶνος ςοὐᾷ.: ᾿᾿σαττοῃὶ 

νἱσίογεπι Οοτπιϊυτη σε εγαπε ἀεὶ ἀρ- 

Ῥεαῦο (οσπεμία ρέζγάυδλ ἀρίά εϑὲ,᾿ 

Τυτγη) Ο. 18. δ. ἐν δ᾽ ἀμφιάλοισι Ποτει- 
δᾶνος τεθμοῖσιν (Ττῖς!].: ποτιδᾶνος, πο- 

σειδᾶνος, ποσειδῶνος ςοἀὰ.) Ο. 18. φ0. 
ἀμφὶ Πύλον σταθεὶς ἤρειδε Ποσειδάν Ο. 9. 

δὶ. ""Εὔφαμος --- υἱὸς ἱππάρχου Ποσει- 

πόσϊς} (-τς, -ἴν, -«τς.) λμεδαηά 

ποτᾶμιος 

Ποσειδάωνα πείσαις (80. Ζεύς: ν. γαμβρός) 
Ν. δ. 37. ἐγὼ δὲ Ποσειδάωνι ᾿Ισθμῷ τε 
ζαθέᾳ ᾿Ογχηστίαισίν τ᾽ ἀιόνεσσιν περι- 

στέλλων ἀοιδάν 1. 1. 82. ᾿Ισϑμίαν ἵπτποισι 
νίκαν, τὰν Ξενοκράτει Ποσειδάων ὁπάσαις 

Δωρίων αὑτῷ στεφάνωμα κόμᾳ πέμπεν 
ἀναδεῖσθαι σελίνων :. 3. 14. κρανίοις 
ὄφρα ξένων ναὸν Ποσειδάωνος ἐρέφοντα 

(8ς. ᾿Ανταῖον) σχέθοι 1, 4. δ4. Ζεὺς ὅτ᾽ 
ἀμφὶ Θέτιος ἀγλαός τ᾽ ἔρισαν Ποσειδὰν 
γάμῳ 1. 8. 27. ἐλασίχθων (Ποσειδάν) 

ἐγ. 18. Ναίδ)ος Θρονίας ᾿Αβδηρε χαλκο- 
θώραξ [Ποσ]ειδᾶνός τε παῖ Πα. 2. 2. 

ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος ἄγοντ᾽ 

ΑΙἴακί Πα. 16. 38. φὰν δ’ ἔμμεναι Ζηνὸς 
υἱοὶ καὶ κλυτοπώλου Ποσειδάωνος (Ῥεὶ- 

σίποοϑ ἃ Τμοβαυ5) ἐσ. 243. )ε Ποσειδᾶνος 

χάριν ὃέγ, 8άδα. 9. οἵ. εὐτρίαινα, 

ὀρσιτρίαινα, ὀρσοτρίαινα, ἀγλαοτρίαινα, 
ἐννοσίγαιος, ἐννοσίδας, σεισίχθων, πὸν- 

τομέδων, "ίσθμιος, Πετραῖος, Κρόνιος, 

Δαμαῖος. 
Ἡοσειδάνιος] α. δεϊοηρίηρ ἰο Ῥοεοίάοη 

Ποσειδανίοισιν ἵπποις (-ἰαισιν 6 Σ ΒοΘΟΚΒ) 

Ο. ὕ. 1. Ποσειδάνιον ἂν τέμενος δ΄ {π6 

Ἰβίβτηι8 Ν, 6, 41. ΠοσἸειδάνιοίν) γένος! 
Πα. ὦ. 41. Β. “05 οἱ Ῥοεσίάοη Το- 

σειδάνιον πέφνε Κτέατον ἀμύμονα Ο. 10. 

20. 

πατὴρ -- 
μέγας --- πόσις ὁ --- 'βέας (Κεοηο5) Ο. 3. 

11. πόσις ᾿Αμφιτρίτας (Ῥοβείάοη: νος., ν. 

Ἰζδπιογυ θ, Απσεάοίογρθῃ, 141) Ο. 6. 104. 
“χαλκάρματος -- πόσις ᾿Αφροδίτας᾽" 
(Ατοβ) Ρ. 4. 87. “ταὐύτᾳ πόσις ἵκεο 

βᾶσσαν τάνδε᾽᾽ (ΑΡο]]ο) Ῥ. 9. 81. ἄφωνοί 

θ᾽’ ὡς ἕκασται φίλτατον παρθενικαὶ πόσιν 
ἢ υἱὸν εὔχοντ᾽, ὦ Τελεσίκρατες, ἔμμεν 
Ῥ. 9. 99. ὦ μάκαρ, τὶν δ᾽ ἐπέοικεν “Ἤρας 
πόσιν τε πειθέμεν κόραν τε γλανκώπιδα 
(Ζευ5) Ν. 7. 90. ᾿᾿τόνδε δ᾽ ἔπειτα πόσις 
σπέρμα θνατὸν ματρὶ τεᾷ πελάσαις στάξεν 

ἡρως" (Τγπάατγοι) Ν, 10. 80. 

δάωνος ἄναξ'᾽ Ῥὶ 4. 4δ. "παῖ Ποσειδᾶνος 

Τίετραίου" (Ῥεϊϊ29) Ῥι 4. 188. Ποσει- 
δάωνος --- ἐνναλίον τέμενος Ρ. 4. 204. 
᾿Ελέλιχθον -- Ποσειδάν Ῥ, 6. δ1. γαμβρὸν 

ποταίνιος] πεῖ τίς δὴ ποταίνιον ἔλαχε 

στέφανον; Ο. 10. 61. 

ποτάμιος) οἱ, οἡ ἃ γἷνεν "Ὀρτυγίαν --α 
ποταμίας ἔδος ᾿Αρτέμιδος (᾿Αλφειώας 



ποτἄμός 

"Αρτέμιδος ἐκεῖ φασιν εἶναι ἱερόν, ἣν νῦν 
ποταμίαν εἶπεν. Σ.) Ῥ. 2. 7. ποταμίᾳ τ᾽ 

᾿Ακράγαντι ἐ. 6. οπ ἔπε τάήνοτ ΑΚσαραβ Ρ, 
6. 6. 

ποτᾶμός] (-οὔ, -ᾧ, -ὁν, -οἱ,) γένεγ ἔσχον 

οἴκημα ποταμοῦ (ἰ. 6. ποτάμιον) Ο. 2. 9. 

ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν ποταμόν τε 
"ὥανον Ο. 5. 11. ποταμοὶ δ᾽ ἁμέραισιν 

μὲν προχέοντι ῥόον καπνοῦ αἴθων᾽ Ρ. 1. 
22. "χὠπόσαι ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς 

ψάμαθοι --- κλονέονται΄" Ῥ, 9. 47. “ἀλλά 
μιν ποταμῷ σχεδὸν μολόντα φύρσει᾽"᾽ 

()ὴ ἴῃς τίνες Νεβῖοβ, ινεϑὲ οἱ Ανάδογα) 

Πα. 38. 78. ἄστρα τε καὶ ποταμοὶ καὶ 
κύματα πόντου ἔτ. 180. πιςξ., τὸν ἄπειρον 

ἐρεύγονται σκότον βληχροὶ δνοφερᾶς νυκ- 
τὸς ποταμοὶ ἐγ. 180. 2. δὰ Θρ. 7. ἱποταμοῦ 

(Π: ἀο]. ΜΝ. υἱ μ]ο55.) 1τ. 10. 2.} οἐ. Σ, 
Πα. 10. 2. 

ποτᾶνός] υἱηιρεὰ ἃ. ΡΙ!. ὕζοὸ β8ὺ}8. ἔστι 
δ᾽ αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς Ν, 8. 80. νυ. 
τησξ., σοαγίηρ ,(ἱπορίγοά ἕν τε Μοίσαισι 

ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλας (Ἠξγπεο: 

ποτηνὸς ςοὐά.: δο. ᾿Αρκεσίλατ) Ῥ. ὅ. 114. 

τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι! τράχον ἴτω τεὸν χρέος, 

ὦ παῖ, νεώτατον καλῶν, ἐμᾷ ποτανὸν 

ἀμφὶ μαχανᾷ Ρ. 8. 834. ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ 

(Ξ Ὁμήρῳ) ποτανᾷ τε μαχανᾷ σεμνὸν 

ἔπεστί τι Ν. 7. 232. πογτανὸν ἄρμα Μοισα[ 

(νεὶ πτανὸν) Πα. 18. 18. 

ποτάομαι] ν πεποταμί Πα. 7. ο. 3. 

ποτέ] 1. οποὸ α. ἰῃ ρτίπο. εἰ., 

(οἱῖςα πη σου) υποῦοι Ψἱ καί, οἰμογνῖβε 

Μη 8008. ῬΏγαβε: ἐχοσρίίοη ἔγ 93.) 

τὰ δὲ καί ποτ᾽ ἐν ἀλκᾷ Ο. 18. δδ. σὺν δὲ 
κείνῳ καί ποτ᾽ ᾿Αμαζονίδων --- στρατὸν 

καὶ Χίμαιραν --- ἔπεφνεν Ο. 18. 87. 
ἔγνον ποτὲ καὶ ᾿Ιόλαον οὐκ ἀτιμάσαντά 
νιν ἑπτάπυλοι Θῆβαι Ρ. 9. 79. θρασείᾳ δὲ 
πνέων καρδίᾳ μόλεν Δανάας ποτὲ παῖς 

Ῥ. 10. 48. καί ποτε χαλκότοξον ᾿Αμαζό- 

νῶν μετ᾽ ἀλκὰν ἔπετό οἱ Ν. 8. 38. χρυσα- 

λακάτον ποτὲ Καλλίας ἁδὼν ἔρνεσι Λα- 

τοῦς Ν. 0. 80, βοτάνα τέ νίν ποθ’ ἀἁ 

λέοντος νικάσαντ᾽ ἤρεφε Ν. θ. 42. φεῦγε 
γὰρ ᾿Αμφιαρῆ ποτε θρασυμήδεα Ν. 9. 18. 

καί ποτ᾽ ἐς ἑπταπύλους Θήβας ἄγαγον 

444 ποτέ 

στρατὸν ἀνδρῶν Ν. 9. 18. Διομήδεα δ᾽ 
ἄμβροτον ξανθά ποτε Γλανκῶπις ἔθηκε 
θεόν Ν, 10. 7. ἐκράτησε δὲ καί ποθ᾽ 
Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι Ν. 10. 25, καί 
ποτ᾽ ᾿Ανταίου δόμους --- προσπαλαίσων 

ἦλθ᾽ ἀνὴρ (ν. 1. καίτοι πότ᾽, ἱ. 6. ποτί) 
1]. 4. 523. ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασε δή ποτε 

καὶ κεῖνος 1. 8. 06. καί ποτε τὸν τρικά- 
ρανον Πτωίου κευθμῶνα κατέσχεθε τ. 61. 
ὑδάτεσσι δ᾽ ἐπ΄ ᾿Ασωποῦ πίοτ᾽ ἀπὸ 

προθύρων βαρύκολπον ἀνερέψατο παρ- 
θένον Πα. 6. 186. κεράιζε --- Τυφῶνα -“--- 

Ζεὺς πατὴρ ἐν ᾿Αρίμοις ποτέ ἐσ, 98. Ὁ. 

αὐ ὶπ σα]. εἰ. ἐλαίας, τάν ποτε “-- 
ἕνεικεν ᾿Αμφιτρυωνιάδας Ο. 8. 18. (ἔλα- 

φον) ἄν ποτε Ταυγέτα --- ἔγραψεν ἱεράν 

Ο. 8. 29. (αἶνος) ὃν --- ποτ᾽ ἐς ᾿Αμφιάρηον 

φθέγξατ᾽, ἐπεὶ Ο. 6. 13. ἐς ἀμφιθάλασσον 

νομόν, ἔνθα ποτὲ βρέχε θεῶν βασιλεὺς 
Ο. 7. 83. ἔνθα 'Ρόδῳ ποτὲ μιχθεὶς τέκεν 
ἑπτὰ --- παῖδας Ο. 7. 21. τὸ δή ποτε 

Λυδὸς ἥρως Πέλοψ ἐξάρατο Ο. 9. 9. 
(ὥρα) ἃ ποτε --- θάνατον ἄλκε Ο. 10. 104, 
ὃς τᾶς ὀφιώδεος νἱόν ποτε Γοργόνος ἦ 
πόλλ᾽ --- Πάγασον ζεῦξαι ποθέων ἔπαθεν 
Ο. 18. 68. τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν 
πολυώνυμον ἄντρον Ῥ. 1. 16. οἷος ἐὼν 

θρέψεν ποτὲ --- ᾿Ασκλαπιόν Ῥ. 8. 6. 
στεφάνοις, τοὺς ἀριστεύων Φερένικος ἕλεν 

Κίρρᾳ ποτὲ Ῥ. 8. 74. (Πυθῶνι!) ἔνθα 

ποτὲ --- χρῆσεν Ρ. 4. 4. (ἔπος) Αἰήτα τό 

ποτε ζαμενὴς παῖς ἀπέπνευσ᾽ Ῥ. 4. 10. 

(ὄρνις) τόν ποτε --- δέξατ᾽"" Ῥ. 4. 20. 

“(υἱὸς) τόν ποτ᾽ Εὐρώπα --- τίκτε" Ρ. 4. 

40. τὸν μὲν πολυχρύσῳ ποτ᾽ ἐν δώματι 

Φοῖβος ἀμνάσει᾽" Ῥ. 4. 38. “᾿ἀῤχαίαν κο- 

μίζων --- τάν ποτε Ζεὺς ὥπασεν --- τιμάν᾽" 

Ῥ, 4. 1017. “θρόνος, ᾧ ποτε Κρηθείδας 
ἐγκαθίζων --- εὔθυνε᾽᾽ Ρ. 4. 153, “τῷ ποτ’ 
ἐκ πόντον σαώθη" Ρ. 4. 161. τά ποτ᾽ ἐν 

οὔρεσι Ρ,. θ. 31. λόγον φέρεις, τὸν ὄνπερ 
ποτ᾽ Οἰκλέος παῖς --- αἰνίξατο Ῥ. 8. 39. Κυ- 

ράνας" τὰν ὁ χαιτάεις --- ποτε Λατοίδας 

ὅἅρπασ᾽ Ρι 9. δ. ὃν ποτο -- Κρέοισ᾽ 

ἔτικτεν Ῥ. 9. 18. παρ᾽ οἷς ποτε Περσεὺς 
ἐδαίσατο λαγέτας Ῥ. 10. 81. τέχνᾳ, τάν 

ποτε Παλλὰς ἐφεῦρε Ρ. 12. 6. σὺν ᾧ ποτε 



ποτέ 

Τροίαν κραταιὸς Τελαμὼν πόρθησε Ν. 4. 
28. τὸν --- κροπάτωρ σὸς ἀἄεισέν ποτε, παῖ 

(Ηογηιαθη: ὁ σὸς ἀείσεται, παῖ οοάά.: 
ἀείσεται, παῖ, ὁ σός Μοπιτβοη) Ν. 4. 90. 

τάν ποτ᾽ εὔανδρόν τε καὶ ναυσικλυτὰν 
θέσσαντο Ν. δ. 9. (θεός) ὅσπερ καὶ 
Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ ποντίᾳ ἔν ποτὰ 
Κύπρῳ Ν. 8. 18. (φιάλαισι) ἄς ποθ’ 

ἵπποι κτησάμεναι Χρομίῳ πέμψαν Ν. 9. δῶ. 
παῖδα, θρασεῖαι τόν ποτε Γηρνόνα φρίξαν 
κύνες 1. 1. 18. “θηρός, ὃν πάμπρωτον 

ἀέθλων κτεῖνά ποτ’ ἐν Νεμέᾳ 1. 06. 48. ταί 

μιν ῥύοντό ποτε μάχας ἐναριμβρότου 
ἔργον ἐν πεδίῳ κορύσσοντα ἵ. 8. 584. 

“χθόνα τοί πότε --- πέμψαν'᾽ Πα. 4. 42. 
ἽἼποτ᾽ εἴδεν ὑπὸ σπλάγχιίνοις) φέροισα 

τόνδ᾽ ἀνέρ᾽" (ἄν Ἱποτ᾽ ϑυρρ. 6-Η.) Πα. 
8Α. 18. οἷά ποτε Θήβᾳ[ Πα. 18. 8. τόν 

ποτεῖ Πα. 22. Ὁ. 9. ἔνθα ποθ᾽ Ἁρμονίαν 
[φάμα Δ. 2. 27. τόν ῥα Τέρπανδρός 
ποθ᾽ ὁ Λέσβιος εὗρεν ἐγ. 126, 1. ᾿Ορχο- 
μενῶ --- ἔνθα ποτε γ[τ. 8884. 9. ς. 

ἴῃ ᾳυαβὶ τεῖ. ε]., ο. Ῥαγί., 8: πηηι. τἄσδέ 
πστε χθονὸς οἰκιστὴρ Ο. 7. 80. τάν ποτε 
Καλλίσταν ἀπῴκησαν νᾶσον (ΒΟΘΟΚᾺ: 

ἄν ποτε ςοἀά.) Ῥ. 4. 268. κίχε νιν λέοντί 
ποτ᾽ εὐρυφαρέτρας ὀβρίμῳ μούναν πα- 

λαίοισαν ἄτερ ἐγχέων ἑκάεργος ᾿Απόλλων 
Ρ. 9. 20. ἃ. ἴῃ βυδοτά. ὁ]. ὅτε τε 

μεγαλοκευϑέεσσιν ἕν ποτε θαλάμοις Διὸς 

ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο Ῥ. 2. 88. ἄκουσεν 

Δαναόν ποτ᾽ ἐν "Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσαρά- 
κοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι -- γάμον 

Ρ. 9. 112. ς. τιοαϊγίπα αἀν. ὅτι 

πρόσθε ποτὲ Τιρύνθιον ἔπερσαν αὐτῷ 
στρατὸν Ο. 10. 81. 
2. εὐεν ἃ. ς. περ. α. ἰπ ρῥσίης. εἹ. 

ὁ χάλκεος οὐρανὸς οὔ ποτ’ ἀμβατὸς 
αὐτῷ Ῥ. 10. 21. ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι θεῶν 

τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν 
ἄπιστον Ρ. 10. 49. οὐδέ μίν ποτε φόβος 

ἀνδροδάμας ἔπαυσεν ἀκμὰν φρενῶν Ν. 8. 
39. οὔ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί Ν. 8. 41. 

τὸ δ᾽ ἐμὸν οὔ ποτε φάσει κέαρ Ν. 7. 102. 

εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος Ν. 8. 85. 

οὐδέ ποτε ξενίαν οὔρος ἐμπυεύσαις ὑπέ- 

στεῖιλ᾽ ἱστίον ἀμφὶ τράπεζαν 1. ῶ. 89. 

ποτί 

μήτ᾽ ἀρετάν ποτε σιγάτω πατρῴαν 1. 2. 
44. β. ς. ἰη. οὐδέ ποτ’ ἐκλείψειν 

γενεάν Ο. 8. δ]. παραγορεῖτο μή ποτε 
σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι --- αἰχμᾶς 
Ο. 9. 71. μή ποτε τιμᾶς ἀμείρειν γο- 
νέων βίον Ῥ. 6. 286. Ὀ. ἰπ ϑευδοτά. ἱπάοί. 

εἰ. α. οοηἀ του] διδοῖ ψᾶφον περ᾽ 
αὐτᾶς, εἴ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται 

λοίσθιον Ρ. 4. 266. “εἴ ποτ᾽ ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ 
πάτερ, θυμῷ θέλων ἀρᾶν ἄκουσας 1. 

θ. 42. Ββ. τεὶ. οἷς ποτε πρώτοις 
περὶ δωδέκατον δρόμον ἐλαυνόντεσσιν --- 

ποτιστάξῃ Χάρις --- μορφάν Ο. 6. 76. 
3. τοίοττίης ἴο ἔυξ., 50»»)ὃῪ αν “φαμὶ 

γὰρ τᾶἄᾶσδ᾽ ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς 

᾿Επάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φυτεύσε- 

σθαι" Ῥ. 4. 14. ἀλλ᾽ εὔχεται --- ποτὲ 
οἶκον ἰδεῖν Ῥ. 4. 393. 

4. τὰρε. καί ποτε Πα. 6. 78. ἀλόχῳ 

ποτὲ θωραχϑεὶς ἔπεχ᾽ ἀλλοτρίᾳ ᾿ῳὡαρίων 
ἔς, 2. 

πότερον] πότερον “--- ἥ, ἃ. ἴῃ αἰξογτιδνο 

ἀΐτεοξ. ᾳυοβέ. πότερόν νιν ἄρ᾽ ᾿|φι- 
γένει’ --- ἔκνισεν βαρυπάλαμον ὄρσαι 

χόλον; ἢ ἑτέρῳ λέχει δαμαζομέναν ἕννυχοι 
πάραγον κοῖται; Ρ. 11. 22. Ῥ. τυὐείβον 

ἰπ ἱπάϊτ. ᾳιυεϑέ. πότερον δίκᾳ τεῖχος 
ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἀπάταις ἀναβαίνει 
ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν δίχα μοι νόος 

ἀτρέκειαν εἰπεῖν ἔτ. 218. 
ποτί] (ποτ᾿ Ὀείοτο νοινο]) τὰὶ πρός. ἃ. 

ῬΤΘΡ. ο. δζς., ἄ. Ιο, ἰοισαγὰς ποτὶ 
δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι Ο. 1. 42. ποτὶ 

πελώριον ὁρμάσαι κλέος Ο. 10. 21. ποτὶ 
καὶ τὸν ἵκοντ᾽ Ρ. 3. 36. “καὶ μέλλεις ὑπὲρ 

πόντου Διὸς ἔξοχον ποτὶ κᾶπον ἐνεῖκαι" 

Ῥ. 9. 68. ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ 
χέρσον ἕντεα ναός Ν. 4. 70. Αἰγᾶθεν ποτὶ 
κλειτὰν θαμὰ νίσεται ᾿Ισθμὸν Δωρίαν 

Ν. ὅ. 87. δραμεῖν ποτὶ στάθμαν Ν. 6. 7. 

παῦροι δὲ βουλεῦσαι φόνου παρποδίου 

νεφέλαν τρέψαι ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν 
στίχας χερσὶ καὶ ψυχᾷ δυνατοί Ν. 9. 88, 
ἀγών τοι χάλκεος δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ 
βουθυσίαν Ἥρας Ν. 10. 28. ἀλλ᾽ ἑπέρα 
ποτὶ μὲν Φᾶσιν θερείαις, ἐν δὲ χειμῶνι 
πλέων Νείλον πρὸς ἀκτάν 1. 3. 4]. 



ποτι ἕρπω 

[καίτοι ποτ᾽ ᾿Ανταίου δόμους (ν. 1. καί τοί 

ποτ) 1. 4. δ2.}] Θέμιν --- Μοῖραι ποτὶ 

κλίμακα σεμνὰν ἄγον Οὐλύμπου λιπαρὰν 

καθ᾽ ὁδὸν ἐς. 80. 8. [πὸτ τὰν ᾿Αφροδίταν 
(οοἀά.: πρὸς ᾿Αφρ. Μ1..) ἔς. 182. δ.] 
β. αραΐποεί ποτὶ κέντρον δέ τοι λακτι- 

ζέμεν τελέθει ὀλισθηρὸς οἶμος Ῥ. 23. 94. 

ποτὶ δ᾽ ἐχθρὸν --- ὑποθεύσομαι Ρ. 3. 84. 

“μολόντα --- βαιοῖς σὺν ἔντεσιν ποτὶ 
πολὺν στρατόν᾽᾽ Πα. 2. 76. ὁ γὰρ ἐξ 

οἴκου ποτὶ μῶμον ἔπαινος κίρναται (ςοπέτα 

ΒοςοκΚὮ, ᾿'πατπὶ ἰδὺ8 6 {8 π}}}}8 Ὁσγοίςςςδ 

νἰταρογίο 681) "Ἴτ. 181.5 γ. ἐπ γοορεεὶ 

οἱ, ἰοιαγάς σὲ ποτὶ πάντα λόγον 

ἐπαινεῖν Ῥ. ἃ. θ6. ἔσαναν αὐτίκ᾽ ἀγγελίαν 

ποτὶ γλυκεῖαν ἐσλοί Ο. 4. δ. σαίνων ποτὶ 
πάντας Ῥ. 2. 82. δ. ἰοισαγὰς {6 ἐδγηξ 

οἱ. αδοιιί ὧριον ποτὶ χρόνον Πα. 8. 

14. Ῥ. ς. βεη. α. ὃγ, αἱ (δ:6 Παπά οὗ 

οὐδ᾽’ ἐπέρναντο γλυκεῖαι μελιφθόγγον 
ποτὶ Τερψιχόρας --- ἀοιδαί 1. 2. . β. 
ἦη 116 ἔγός οὐ, δείογε δίδοι τέ οἱ αἱἷἱ- 

δοίαν χάριν καὶ ποτ’ ἀστῶν καὶ ποτὶ 
ξείνων Ο. 72. 90. ς. ςσ. ἀεὶ. α. 

αἱ, ὁ ποτὶ γραμμᾷ μὲν αὐτὰν στᾶσε 
κοσμήσαις Ρ. 9. 118. Β. οη, αφραϊηεὶ 

μὴ πταίσῃς ἐμὰν σύνθεσιν τραχεῖ ποτὶ 

ψεύδει ἴγτ. 206. ϑι ἀ. ἰπ ἐπηεβίβΊι. πο- 
τὶ --- κριμνάντων (ν. ποτικρίμναμι) Ῥ. 4. 

24, ποτὶ --- ἔρποι (ν. ποτιέρπω) Ν. 7. 68. 

ποτι-ἐρπὼω] “(εαὶ τον ὁ δὲ λοιπὸς 

εὔφρων ποτὶ χρόνος ἕρποι Ν', 7. 68. 

ποτικλίνω] νεεϊένηε αραϊσί στρωμνὰ δὲ 
χαράσσοισ᾽ ἅπαν νῶτον ποτικεκλιμένον 
κεντεῖ Ρ. 1. 28, 

ποτίκολλος) οἰμελ ’Ι’ὸ ποτίκολλον ἄτε 
ξύλον παρὰ ξύλῳ “τ. 241. 

ποτυικρίμνδμι)} λανιρ ἀραΐηξ! ς. δος. ἃ ἀδί. 
“ἄγκυραν ποτὶ χαλκόγενυν ναὶ κριμνάντων 
ἐπέτοσσε᾽᾽ (ν. Ἰ. κρημνάντων) Ῥ. 4. 28. 

ποτικύρω)] ιεεί εὐἰδλ πο]τικύρσῃ Πα. 
Ὡ, 45. 

ποτινίσομαι] ὁἐο᾽)ν6 ᾿Αγησία δέξαιτο κῶ- 
μον οἴκοθεν οἶκαδ᾽ ἀπὸ Στυμφαλίων 

τειχέων ποτινισόμενον Ο. 6. 99. 

ποτιστάζω] αἱείἐ! ταεῖ. οἷς ποτε πρώ- 

τοῖς --- ἐλαυνόντεσσιν --- ποτιστάξῃ 
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Χάρις εὐκλέα μορφάν (νν. 1). ποτιστάζει, 

“στάξε!) Ο. 6. 76. πραὺν δ’ ᾿Ιάσων 
μαλθακᾷ φωνᾷ ποτιστάζων δαρον Ρ. 4. 

187. 

ποτίφορος), (οἰ. πρόσφορος) τιέίαδίσ 
ποτίφορον δὲ κόσμον ἔλαχες γλνκύ τι 
γαρνέμεν Ν, 8. 81. ποτίφορος δ᾽ ἀγαθοῖσι 
μισϑὸς οὗτος Ρτ. Ν. 7. 68. 

ποτιψαύω)] αἰαίη ἰο ᾿ς. ἀαέ, τοῦτο γὰρ 
ἀθανάτοις τιμαῖς ποτιψαύει μόνον ἔς. 

121. 8. 
πότμος] (-ος, του, τῷ, -ον.) ἠογέμπδ (βοοὰ ος 

ὈαΔ) πότ' μῳ σὺν εὐδαίμονι Ο. 2. 18. τὸν 
εὔφρονα πότμον Ο. 2. 86. Τιμόσϑενες, ὄμμε 

δ᾽ ἐκλάρωσεν πότμος Ζηνὶ Ο. 8. 16. μὴ 

καθέλοι μιν αἰὼν πότ' μον ἐφάψαις ὀρφανὸν 
γενεᾶς Ο. 9. 60. τὸ πλουτεῖν δὲ σὺν 

τύχᾳ πότ'μον σοφίας ἄριστον Ῥ. 2. δθ. 
λαγέταν γάρ τοι τύραννον δέρκεται εἶ τιν᾽ 

ἀνθρώπων ὁ μέγας πότμος Ῥ. 8. 86. 

πότμου παραδόντος Ρ. δ. 8. πότ'μος δὲ 

κρίνει συγγενὴς ἔργων πέρι πάντων Ν. δ. 

40. καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ 
νύκτας ἄμμε πότ'μος ἄντιν᾽ ἔγραψε 

δραμεῖν ποτὶ στάθμαν Ν. 6. 6. εἴργει δὲ 
πότμῳ ζυγένθ᾽ ἕτερον ἕτερα Ν. 7. 6. 
πότ'μον ἀμπιπλάντες ὁμοῖον (Ξο. Διόσ- 

κουροι) Ν. 10. δ7. (μάτρω!:) χάλκαστεις ᾧ 
πότμον μὲν "Ἄρης ἔμειξεν (ἰ. ε. θάνατον Σ) 

Ι. 1. ὃδ. Ἰποτμοςί Θρ. ὅς. 8. πότμοιο 

λιυταί έν. 8844. δ. ρὑτὸ ρεοῖβ., ἐμοὶ δ᾽ 

ὁποίαν ἀρετὰν ἔδωκε Πότ'μος ἄναξ, εὖ 

οἵδ᾽ ὅτι χρόνος --- τελέσει Ν. 4. 42, νῦν δ᾽ 

αὖτις ἀρχαίας ἐπέβασε Πότμος συγγενὴς 
εὐαμερίας (5Ξ.. αὐτόν) 1. 1. 89. 

πότ' νία] (ποπι., νος.) ἐσᾶγ οἱ ἀϊνίπἰε8. ὦ 
πότνι᾽ ᾿Αγλαία Ο. 14. 18. “εὐρυλείμων 
πότνια --- Λιβύα" Ῥ. 9. δὅ. ὦ πότνια 
Μοῖσα Ν. 8.1. “Ὥρα πότνια Ν. 8. 1. πότνια 

θεσμοφόρε (Ῥετθερβοπο) ἐγ. 87. ὦ πότνια 
(8ς. ἀκτὶς ἀελίου) Πα. 9. 10. δΔἀὰ. φει., 

πότνια δ᾽ ὀξυτάτων βελέων --- Κυπρο- 

γένεια Ρ. 4. 218. 
που] (εἴ. ποι) 5ϑοριδδοιν ἦἧ θαύματα 

πολλά, καί ποὺ τι καὶ βροτῶν φάτις 
Ο. 1. 38. “οὔ τί ποῦ οὗτος ᾿Απόλλων;" 

Ρ. 4. 81. ὁ μέν που τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ 



πούς 

ἔπραξεν Ῥ. 10. 11. παθόντες πού τι 
φιλόξενον ἔργον Ι. 2. 34. τὸν ᾿Αργείων 
τρόπον εἰρήσεταί πον κἀν βραχίστοις 
(Πογπης: πού κ᾽ ἐν, πά κ᾽ ἐν οοἀά.) 1. 6. 69. 

πούς] (πόδα, -ὁς, -ἰ; -ὥν, -ἐσσιν, -ας: 
ποσί(ν), ποσσί(ν).) σοί ἃ. ὁ δ᾽ 

αὐτῷ πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη Ο. 1. 74. ἵνα 
ταχυτὰς ποδῶν ἐρίζεται Ο. 1. 96. εὐθὺν 
πόνον ποσσὶ τρέχων Ο. 10. 66. ἀκλεὴς 
τιμὰ κατεφυλλορόησεν ποδῶν Ο. 12. 18. 
πατρὸς δὲ Θεσσαλοῖ’ ἐπ᾽ ᾿Αλφεοῦ ῥεέ- 
θροισιν αἴγλα ποδῶν ἀνάκειται Ο. 18. 86. 

ἀνὰ δ᾽ ἔπαλτ᾽ ὀρθῷ ποδί Ο. 18. 72. 
κούφοισιν ἐκνεῦσα!ι ποσίν Ο. 18. 114. 
δεξιτερῷ μόνον ἀμφὶ ποδί Ῥ. 4. 86. σὺν 
δ᾽ ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν 

Ῥ, 9. 118. χερσὶν ἣ ποδῶν ἀρετᾷ κρατήσαις 
Ῥ. 10. 28. καὶ γὰρ αὐτὰ ποσσὶν ἄπεπλος 

ὁρούσαισ᾽ ἀπὸ στρωμνᾶς Ν. 1. δ0. 
οὔ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί Ν. 8. 42. 

ποσσὶ γὰρ κράτεσκε ἱ. 6. ἐπ τυπηΐηρ Ν. 8. 
δᾷ. (αἰετός) ὃς ἔλαβεν αἶψα τηλόθε 
μεταμαιόμενος δαφοινὸν ἄγραν ποσίν 

ἰαίοης Ν. 8. 81]. ἴσταμαι δὴ ποσσὶ 

κούφοις, ἀμτινέων τε πρίν τι φάμεν Ν. 8. 

19. σεῦ δὲ πάτρᾳ Χαριάδαις τ᾽ ἐλαφρὸν 
ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον ἕκατι ποδῶν 

εὐωνύμων δὶς δὴ δνοῖν (35. νικηφόρων) 
Ν. 8. 41. οὐκ ἔστι πρόσωθεν θνατὸν ἔτι 
σκοπιᾶς ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν Ν. 9. 

47. σὺν ποδῶν χειρῶν τε νικᾶσαι σθένει 

Ν, 10. 48. λαιψηροῖς δὲ πόδεσσιν ἄφαρ 

ἐξικέσθαν Ν. 10. 68. στέφανοι χερσὶ 

νικάσαντ᾽ ἀνέδησαν ἔθειραν ἢ ταχντᾶτι 

ποδῶν Ι. δ. 10. “υἱὸν --- χεῖρας "Αρεί τ᾽ 

ἐναλίγκιον στεροπαῖσί τ᾽ ἀκμὰν ποδῶν 
Ι. 8. 37. ποδὶ κροτέοϊντι (δΞς. γᾶν) Πα. 6. 
18. Δαμαίνας πα, ἐἸνα[ισίμ᾽ῳ νῦν μοι πο- 
δὶ στείχων ἁγέο Παρθ. 2. 06. κύνα ᾿Αμυκ- 

λάιαν ἀγωνίῳ ἐλελιζόμενος ποδὶ μιμέο "ἐγ. 
1078. 8.5 ἐλαφρὸν ὄρχημ’ οἶδα ποδῶν 
μειγνύμεν “(γ. 107. 1." Καινεὺς σχίσαις 

ὀρθῷ ποδὶ γᾶν Θρ. 6. 8. σκολιαῖς γένυσσιν 
ἀνδέροντι πόδας ἠδὲ κεφαλάν (οἱ Ξογτθΐδηβ 

ἐδέπῃ ἃ Βοσβ6) ἔς. 208. 8. Ρ. [οοἱ οὗ α ἈΠ]. 

Στροφίον --- Παρνασσοῦ πόδα ναίοντ᾽ ΡῬ. 
11. 86. Παλίονυ δὲ πὰρ ποδὶ Ν. 4.64. ς. 
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τοὶ. ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμό- 
νιον πόδ᾽ ἔχων Σωστράτου υἱός (ἵν᾿ εἴττῃ 

ὅτι προσήρμοσται αὐτῷ τὰ προειρημένα 
δαιμονίως Σ.) Ο. 6. 8. ἴχνεσιν ἐν Πραξι- 

δάμαντος ἐὸν πόδα νέμων Ν. 6. 16. ε8ρ., 
ς. Ῥῖερ., γνόντα τὸ πὰρ ποδός, οἷας 

εἶμεν αἴσας Ῥ. 8. θ0. καλὰ γινώσκοντ᾽ 
ἀνάγκᾳ ἐκτὸς ἔχειν πόδα Ῥ. 4. 289. τὸ δ᾽ ἐν 

ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος ἰἱ. 6. πΙΥ 
ἱπισιβξαϊαία σοῆσεση Ρ. 8. 82. τῶν δ᾽ 
ἕκαστος ὀρούῃ, τυχών κεν ἁρπαλέαν 

σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ ποδός ἱ. 6. 
ἰματηραϊαίε Ρ. 10. 62. τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς 

ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων λέγεται παντὶ 
μάλιστα δονεῖν θυμόν (τὸ πηδάλιον Σ.) 

Ν. 6. ὅδ. βίαια πάντ᾽ ἐκ ποδὸς ἐρύσαις 

(ἐκποδὼν ἀφελκύσας Σ.) Ν. 1. 67. τὸ δὲ 
πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν 
Ι. 8.12. 

πρᾶγμα] (-ατος, -ατι, -α, «ἀτων.) τιπάδγία- 

ἀὐπρ, δυδῖνθες5 δεῖξέν τε Κοιρανίδᾳ πᾶ- 
σαν τελευτὰν πράγματος Ο. 18. 78. τιμὰν 
μεγίσταν πράγματι παντὶ φέρειν Ῥ. 4. 218. 

μᾶτερ ἐμά, τὸ τεόν, χρύσασπι Θήβα, 
πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον θήσομαι 

1. 1. ὃ. ρΙ., ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας 

ἀτέκμαρτα νέφος καὶ παρέλκει πραγμάτων 
ὀρθὰν ὁδὸν ἔξω φρενῶν ἱ. ε. οἱ ἀμὲγν Ο. 7. 

46. 

πρᾶγος] -- πρᾶγμα. διψῇ δὲ πρᾶγος ἄλλο 
μὲν ἄλλου ἀέῥίενοέ αὐἱϊοις φοδὴ αἀἰἐ{ενδηΐ 

γοιυαγάς Ν. 8. 06. π]ράγεσινί Δ. 4. 231. θεοῦ 
δὲ δείξαντος ἀρχὰν ἕκαστον ἐν πρᾶγος ἔτ. 
1084. 2. 

Πραξϊδάμας] εταπάαξδον οὗ ΑἸ πιὶά85, οὗ 

πρᾶξις] (τις, -ἰος, -ἴν.) 

{86 οἶδ οἱ ἰῃς Βαβει δὶ ἰὼ Αἰρίπα, 'νῆθτο 

6 88 δα ἤἶγϑθε ἴο "νη δὲ ΟἸγιρίδ. 

ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος ἐὸν πόδα νέμων 
πατροπάτορος ὁμαιμίου Ν' 6. 16. 

ἃ. ἀρεοηι ἐς) νη θη 

“τὺ δὲ πρᾶξιν φίλαν δίδοι' Ο. 1. 88. 
ὠκεῖα δ᾽ ἐπειγομένων ἤδη θεῶν πρᾶξις 

Ῥ. 9. θ8. μὴ πρεσβυτέραν ἀριθμοῦ δίωκε, 
θυμέ, πρᾶξιν ἐτ. 127. 4. Ῥ. δυδηΐ 

σύμβολον δ᾽ οὔ πώ τις ἐπιχθονίων πιστὸν 
ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένας εὗρεν θεόθεν Ο. 

12. 8. 



πραπίς 

πραπίς) (-ἰδος, -ἴδι, «δες, -ἰδων, -ἰδεσσι, 

τίσιν, -ἰδας.) 5. ἃ »]., ςρίγῃ, νεἦπά φίλοις 
ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν Ο, 2. 

94. ἐκ θεοῦ δ᾽ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν 
Ο. 11. 10. χαύνᾳ πραπίδι παλαιμονεῖ 

κενεά Τ. 2, 61. ἐπέγνω μὲν Κυράνα -- 

δικαιᾶν Δαμοφίλου πραπίδων Ῥ. 4. 281. 

ἀπόλεμον ἀγαγὼν ἐς πραπίδας εὐνομίαν 
Ρ. 5. 07. ἀλλ᾽ οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν 

εὐνὰν θεῶν πραπίδες 1. 8. 80. ἔνθα ποθ᾽ 
Ἁρμονίαν φάμα --- Κάδμον ὑψηλαῖς) 
πραπίδεσίσι (βς. λαχεῖν, 5:)π|.) Δ. 2. 28. 

στάσιν ἀπὸ πραπίδος ἐπίκοτον ἀνελὼν τ. 

103. 8. κακόφρονά τ᾽ ἄμφανεν πραπίδων 
καρπόν ἔτ. 211. 

πράσσω) (πράσσει, -ετε, “ντι; -οἱ; -ὧν, 
«ὀντων; -εἰν: ἐσέ, πράξει, -εἰν: ἱπιρί. 

ἔπρασσεν: δοῖ. ἔπραξε(ν); πρᾶξον; πρά- 
ξαις: ρί. πέπρᾶγεν: τχεὰ. πράσσοιτο: δοτ. 
πράξασθαι: Ρ858. Ρί. πεπραγμένων.) 

ἃ. ῥενίονηι, {1} α. τῶν δὲ πεπ'ραγ- 

μένων ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν ἀποίητον 

οὐδ᾽ ἂν Χρόνος ὁ πάντων πατὴρ δύναιτο 
θέμεν ἔργων τέλος Ο. 2. 1δ. ὁ δ’ ἐπαντέλ- 
λων χρόνος τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι 
Ο. 8. 39. ᾿Αἰδα τοι λάθεται ἄρμενα 
π'ράξαις ἀνήρ 0. 8. 23. Δὶ τοῦτ᾽ '᾽Εννα- 

λίῳ τ᾽ ἐκδώσομεν πράσσειν Ο. 18. 106. ὁ 

μέν που τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ ἔπραξεν 
Ῥ. 10. 11. ἀλλ’ ἐπέων γλυκὺν ὕμνον 

πράσσετε (ν. 1. πράσσεται.) Ν. 9. 8, εἴ 

γάρ τις ἀνθρώπων δαπάνᾳ τε χαρεὶς καὶ 
πόνῳ πράσσει θεοδμάτους ἀρετάς 1. 6. 1]. 

τιρὰ., ἔλπετο δ᾽ οὐκέτι οἱ κεῖνόν γε πράξα- 
σθαι πόνον (Ξς. ᾿Ιάσονα: οἴ. Θεἢτ., (1928), 

δ02; Υδςοκογπαμοῖ, ϑργαοῦὶ. ᾿ὐηΐετβ., 91) 

Ῥ. 4. 243. β. δ09., ἐμποίέοη, δὲ αοἰλυε 

πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, βουλαῖσι δὲ 
φρήν Ν. 1. 86. εὔδει δὲ πρασσόντων 
μελέων (Ξς. ἡ ψυχή) τ. 1310. 8. 5. 
α. ἐ{}εεἰ, δγίπρ ἀδο τὸν δὲ τετράκναμον 

ἔπραξε δεσμὸν ἐὸν ὄλεθρον ὄγ᾽ Ῥ. 2. 40. 
μάχᾳ λεόντεσσιν ἀγροτέροις ἔπρασσεν 

φόνον Ν. 8. 40. β. οἵη, δανη ὧστ᾽ ἐν 
τάχει ποντίαν χρνυσαλακάτων τινὰ Νηρεί- 
δων πράξειν ἄκοιτιν Ν. ὃ. 86. ἔν τ᾽ 

ἀγωνίοις ἀέθλοισι ποθεινὸν κλέος ἔπραξεν 
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πρέπω 

(5Ξεἰζὲ οἰπθα ΔΉβρτυςῖ δ Πυΐπι ἀυγοῖ," 

, ἘἜσᾷῃξεὶ, Ν᾽ ἃ Ε΄, 3623) 1. δ. 8. πιεῖ., ὡς 

Αὐγέαν λάτριον ἀέκονθ᾽ ἑκὼν μισθὸν 

ὑπέρβιον πράσσοιτο Ο. 10. 80. παύροις δὲ 
πράξασθ᾽ εὐμαρές (385. τὸ καὶ πλουτεῖν καὶ 
ἐπαινεῖσθαι Σ.) Ῥ. 8. 118. α. δχαεί ς. 

δες, ἀυρὶ. ἃ ἱπί, στέφανοϊ πράσσοντί 
με τοῦτο --- χρέος, φόρμιγγα --- συμμεῖξαι 

Ο. 8. 7. ἐμὲ δ᾽ οὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν 

ἀκειόμενον πράσσει χρέος, αὗτις ἐγεῖραι 
καὶ παλαιὰν δόξαν ἑῶν προγόνων Ῥ. 9. 

104. ἅἁ. α. εὖ πράσσω, ἴαγθ 
τοοῖ!, ῥυοσρεν ξείνων δ᾽ εὖ πρασσόντων 

ἔσαναν --- ἐσλοί Ο. 4. 4. εἰ δὲ σὺν πόνῳ 

τις εὖ πράσσοι Ο. 11. 4. ὁ δὲ 'Ραδάμανθυς 

ι εὖ πέπραγεν Ῥ. 2. 728. β. ἀντία 
πράσσω, αν αἀυενεοῖν “τὸ δὲ οἴκο- 

ει θεν ἀντία πράξει᾽ Ῥ. 8. δ2. 6. ἔταρ. 

Ἰσφίσιν μάλα πρᾶξον [δικαίως Πα. 8. 12. 

πρᾶύμητις} γεπεε ἐπὶ ἐοιμισε στᾷ μὲν ὁ 
Χρυσοκόμας πραὐμητίν τ’ ’Ελείθνιαν 
παρέστασέν τε Μοίρας Ο. 6. 43. 

πρᾶύνω) εαΐπι ὁ δ’ ἐπράυν[ε (βυρρ. 
1.90 61) ἐγ. 9168}. 4. 

πρᾶδς] ξεεημε βασιλεύς, πραὺς ἀστοῖς 
Ρ. 8. 11. πραὺν -- ὅὄαρον Ῥ. 4. 186. 

φάρμακον πραὺ τείνων ἀμφὶ γέννι (ἰ. 6. 

- πραῦνον: λέγει δὲ τὸν χαλινόν Σ.) Ο. 
18. 88. 

πρέμνον] (οἴ. πρύμνον.) δαδε οἱ 8 ὈΙΠὰτ 

δὴ τότε τέσσαρες ὀρθαὶ πρέμνων ἀπώ- 

ρονσαν χθονίων --- κίονες οὐ ἔπο ρ΄ Π| τα 
ὁπ ΠΟΙ Ὠδ]05 σοϑιεά ἐγ. 83. 6. 

πρεπόντως] “πρὶν συμμεῖξαι πρεπόν- 
τως Ο. 8. 9. 

πρέπω] (πρέπει: ἐπιρί. πρέπεν.) 
1... δὲ {λέ ο. ἀαϊ. εἶδος γὰρ ὑπεροχω- 

τάτᾳ πρέπεν Οὐρανιᾶν Ῥ. 3. 88. Ὁ. 
δό εἶταν, σοηαρίομοις πειρῶντι δὲ καὶ 

χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός 
Ῥ. 10. 61. 

. 2. δεἢ! ἃ. ς. ἀδῖ, θνατὰ θνατοῖσι 

πρέπει 1. ὅ. 16. Ὁ. ᾿πρΡοΓ5., ἐξ 5 ΠπῈ 

α. ο. ἃςος. ἃ 1ηΐ. πρέπει τὸν Αἰνησι- 

δάμον ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε 
τυγχανέμεν Ο. 2. 46. τὸν ἐν ἀοιδᾷ νέων 

: πρέπει χρυσάορα Φοῖβον ἀπύειν Ρ. 5. 104. 



πρέσβυς 

β. ς. ἀβέ. ἃ ἰπ. “οὐ πρέπει νῷν --- 
τιμὰν δάσασθαι" Ῥ. 4. 147. εὐδαιμόνων 
βρομιάδι θοινᾷ πρέπει! --- Ἱκορυφάνί --- 
Ἰθέμεν Δ. 1. 11. ἐμὲ δὲ π' ρέπει παρθενήια 
μὲν φρονεῖν γλώσσᾳ τε λέγεσθαι Παρθ. 3. 
88. πρέπει δ᾽ ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαι ἐς. 12]. 

Ὑ. ο. ἰπέ., ἑκόντι τοίνυν πρέπει! νόῳ τὸν 

εὐεργέταν ὑπαντιάσαι Ῥ. ὅ. 48. βασιλῆα δὲ 
θεῶν πρέπει δάπεδον ἂν τόδε γαρνυέμεν 
ἡμέρᾳ ὁπί Ν. 7. 82. 
3. ἴα ἐπθδδῖθ. βοὰ δὲ νικαφόρῳ σὺν 
᾿Αριστοκλείδῃᾷᾳ πρέπει (ν. συμπρέπω) 
Ν. 8, 61. 

πρέσβυς] (-νς: οοῃρ. -υτέρων, -υτέραν, 
εὑτεραι: δυροτὶ. -ὑτατον.) οἷά ἐν παι- 
σὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς Ρ. 4. 282. 
οοτρ., οἷον δ᾽ ἐν Μαραθῶνι συλαθεὶς 

ἀγενείων μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων ἀμφ᾽ 
ἀργνρίδεσσιν Ο. 9. 90. βουλαὶ δὲ πρεσβύ- 
τεραι ἀκίνδυνον ἐμοὶ ἔπος --- παρέχοντι 

λὲς ῥοϊὲοίες, ἐποξα οὗ απ οἰάεν παν Ῥ. ὃ. 66 
μὴ πρεσβυτέραν ἀριθμοῦ δίωκε, θυμέ, 
πρᾶξιν ἡεοηάπει! οἰάον ἐπ γΟΉΡ γδαγξ 
ἔτ. 1217. 8. δαρετί. εἷς μὲν Κάμιρον πρεσβύ- 
τατόν τε ᾿ἰάλυσον ἕτεκεν Λίνδον τ᾽ Ο. 1. 14. 

Πρίαμος] Κκίηρ οὐ Ττον, Κἰ 6 ὈγῪ Νεορίοϊα- 
ταο8. Πριάμοιο πόλιν πέρσεν Ῥ. 1. δ4. 
Δαρδανίδα κόραν Πριάμον Κασσάνδραν 

Ῥ. 11, 19. Πριάμον πόλιν Νεοπτόλεμος 

ἐπεὶ πράθεν Ν. 7. 86. γέ[ρον]θ᾽ ὅ[τι) 

Π'ρίαμον πρὸς ἑἐρκεῖον ἤναρε βωμὸν 
ἐπενθορόντα (8ς. Νεοπτόλεμος) Πα. 6. 118. 
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Ῥ. 4. 48. ς. ςοπ). α. δείογε ς. ἱπέ. 
ἐνέπαξαν ἕλκος ὀδυναρὸν ἐᾷ πρόσθε 
καρδίᾳ πρὶν ὅσα φροντίδι μητίονται 
τυχεῖν Ρ. 2. 92. τὸν μὲν --- πρὶν τελέσσαι 
ματροπόλῳ σὺν ᾿Ἐλειθνίᾳ, --- εἰς ᾿Αἰδα 
δόμον -- κατέβα ΡῬ. 8. 9. ἄκουσεν Δαναόν 
ποτ᾽ ἐν “Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα 

καὶ ὀκτὼ παρθένοισι π'ρὶν μέσον ἅμαρ 
ἑλεῖν ὠκύτατον γάμον (ροϑὲ ἐλεῖν ἀϊδέία- 
χοσυπὲ οοὐά.: ροϑὲ ἅμαρ Βοτεῖκ.: 80. 

γενέσθαι) Ῥ. 9. 118. (ἄκων) ἐξέπεμψεν 

παλαισμάτων αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαντον, 
αἴθωνι πρὶν ἁλίῳ γνῖον ἐμπεσεῖν Ν. 7, 78. 

ἵσταμαι δὴ ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε 

π’ρίν τι φάμεν Ν. 8. 19. ἦν γε μὰν ἐπικώ- 

μιίος ὕμνος δὴ πάλαι, καὶ πρὶν γενέσθαι 
τὰν ᾿Αδράστου τάν τε Καδμείων ἔριν 
Ν, 8. 81. κρύψεν δ᾽ ἄμ’ ἵπποις, δονρὶ 
Περικλυμένου πρὶν νῶτα τυπέντα μαχατὰν 

θυμὸν αἰσχυνθῆμεν Ν. 9. 26. ἔστιν δ᾽ 
ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων, πρὶν τέλος 
ἄκρον ἱκέσθαι 1. 4. 82. πρὶν ὀδυνηρὰ 

γήραος σί --- μ]ολεῖν, πρίν τις εὐθυμίᾳ 

σκιαζέτω νόημ᾽ Πα. 1. 1. Ἱπρὶν Στυγὸς 
ὅρκιον ἐς εὐ Πα. 6. 168. β. ς. ἱπά,, 

μη] ἐγχώριοι βασιλῆες αἰεί, πρὶν 

᾿Ολύμπιος ἀγεμὼν --- μίχθη Ο. 9. 67. ἢ 

πόλλ᾽ --- ἔπαθεν, πρίν γέ οἱ ---- χαλινὸν 
Παλλὰς ἤνεγκ᾽ Ο. 18. θῦὅ. πόρθησε καὶ 
Μέροπας καὶ τὸν μέγαν πολεμιστὰν 
ἔκπαγλον ᾿Αλκυονῆ, οὐ τετραορίας γε 
πρὶν δυώδεκα πέτρῳ ἧροάς τ’ ἐμβεβαῶτας 
Ἱπποδάμονς ἕλεν δὶς τόσους Ν. 4. 28. 

πρό] Ῥτερ. ς. βεῶ. α. ἐπ Ἰνοηΐ οἱ ἐν 

ἀλκᾷ πρὸ Δαρδάνου τειχέων Ο. 18. δθ. 
ναυσίστονον ὕβριν ἰδὼν τὰν πρὸ Κύμας 

πρίαμαι] διὲν τιοῖ., ς. ἀος. ἃ φθη., αὐ ἐλδ σοςί οὐ 

ὁ θεῖος ἀνὴρ πρίατο μὲν θανάτοιο κομιδὰν 
πατρός Ρ. 6. 39. 

πρὶν] α. ἀἂν., δοίονε ἐπεί νιν ᾿Αλκαθόον 
τ’ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν ̓ Επιδαύρῳ τε νεότας 
δέκετο πρίν (Ηεταιαηη: πρὶν ἔδεκτο οοά. 
πρὶν ἔδεκτο νεότας ΒετρκΚ) 1. 8. 68. πρὶν 

ὀδυνηρὰ γήραος σΐ --- μ)ολεῖν, πρίν τις εὐ- 

θυμίᾳ σκιαζέτω νόημ’ Πα. 1. 3. πρὶν μὲν 

ἕρπε σχοινοτένειά τ᾽ ἀοιδὰ Δ. 2. 1. τὸ γὰρ 
πρὶν γενέϊσθαι Παρθ. 1. 20. ο. ατί., ἦρ᾽ ὦ 
φίλοι, κατ᾽ ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινάθην, 
ὀρϑὰν κέλευθον ἰὼν τὸ π'ρίν Ῥ. 11. 39. 
Ὁ. Ρῥτερ. ο. βθῃ., δεΐογε “κέχυται 

Λιβύας εὑὐρυχόρου σπέρμα πρὶν ὥραφ᾽" 

διδίςον, ΡΙμάσγ. σίου 

Ῥ. 1. 78. τᾶν πρὸ Κιθαιρῶνος μαχᾶν 
Ῥ. 1. 71. πρὸ δόμων Λοκρὶς παρθένος 
ἀπύει Ρ. 2. 18. ἄτερθε δὲ πρὸ δωμάτων --- 
βασιλέες ἱεροί ἐντι Ῥ. δ. 90. ὁ κινητὴρ δὲ 
γᾶς ᾿Ογχηστὸν οἰκέων καὶ γέφυραν 
ποντιάδα πρὸ Κορίνθον τειχέων Ι. 4. 20. 
τὸ δὲ π'ρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν 
χρῆμα πάν 1. 8. 12. Ὁ. δείογε, ἐπ ἀε- 
͵δηοδ οἱ ὅστις ἐν ταύτᾳ νεφέλᾳ χάλαζαν 

αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται (Ετ. 
Θομιηὶα: πρὸς οοἀά.) 1. 7. 87. ς- 



προάστιον 

δείονε, αδουε ἔργων πρὸ πάντων βιό- 
τῷ φάος Ο. 10. 28. "ἐντὶ μὲν θνατῶν 
φρένες ὠκύτεραι κέρδος αἰνῆσαι πρὸ δίκας 

δόλιον" Ῥ. 4. 140. ἃ. λδείονε οἵ ἰἰπη6 

πρὸ πόνων δέ κε μεγάλων Δαρδανίαν 

ἔπραθεν ("ἢ 65 Ζὰ στοβοῦ Μὕμοη Καπι,"" 
Καάι) Πα. 6. 89. 

προάστιον) τ4Πμϊη φοινικορόδοις δ᾽ 
ἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν 5.. οἱ 
τὰς ὈΪοβ8ς ἃ ἀεαὰ ἱπ ΕἸγϑῖα πὶ Θρ. 7. 8. 

προβαίνω) «. ὃξο οὐεν ἀπομνύω μὴ 

τέρμα προβαὶς ἄκονθ᾽ ὦτε χαλκοπάρᾳον 

ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν (Τυγνη: προβάς 

ςοὐά.)} Ν. 7. 11. Ὁ. υῖ. οαυ 5}, αὐυσηοε 

τίς τρόπος ἄνδρα προβάσει Ο. 8. 08. 

πρόβατον] 1. ΡΙ]. ας προβάτων γὰρ 

ἐκ πάντων κελάρνξεν --- θηλᾶν γάλα 
(μδοπίουβ: πρὸ πάντων οοὐάᾷ, Ρ)]υἴατοΒ}) 
“τ, 1θ4ὺ. 1.5 Ὁ. λονγϑε τραπεζαν 

προβάτων (ἀντὶ τῆς φάτνης Σ: ςἴ. (τ. 

816 εχ.) τ. 109. 28. ἰεβῖ., Αστιβίορῃ. 

ΒγΖ., τ. 42 Νδυςκ, οὕτω δέ που, φησί, 

καὶ ἐπὶ τοῦ Πηγάσον ποιεῖ (5Ξ.. Πίνδαρος) 
ϑεαυΐϊζυς Ῥεφάβυπι ἃ Ῥίηάατο πρόβατον 
Δρρεϊδξατῃ οϑ8ς6 ἧσ, 317. 

προβίβάζω) ἱεαά ομί [ΑβδΊηρε, καὶ 

[στρατ]ὸν ἱπποχάρμαν --- πολέμῳ τε- 

λευταίῳ προβιβάζοις Πα. 2. 106. 

προβώμιος δεΐονε {Πὲ αἰίαν λέγοντι προ- 
βώμιον τ. θα. Κ΄ Ἰν προβωμί Πα. 7. 18. 

ζευχθεῖσα πίρ]οβώμ[ιο Πα. 10. 20. 

πρόγονος] (-ον, -οἱ, -ωὠν.) σρισεείον ἐκά- 

λεσσε Ποσειδᾶν᾽ εὐρυβίαν, ὃν πρόγονον 

Ο. 6. 59. κείνων δ᾽ ἔσαν χαλκάσπιδες 
ὑμέτεροι πρόγονοι Ο. 9. δέ. “᾿μεγάλαν 

προγόνων τιμὰν δάσασθαι" Ῥ. 4. 148. 

ἄγοντι δέ με --- νῖκαι ---, ὦ Μεγάκλεες, 
ὑμαί τε καὶ προγόνων !». 7. 17. αὖτις 

ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν ἑῶν προγόνων 
Ρ, 9. 108. ἐν τίν κ’ ἐθέλοι --- ναίειν --- 

προγόνωνἐυκτήμονα ζαθέαν ἄγυιαν Ν.7.92. 

προδινέω 93} ν. περιδινέω. 
[πρόδομος, [ονεέσοιινί τεὸν πρόδομον 

(οοπὲὶ. ϑοῆτ. τεόν τε δόμον ςοὐά.: τε ἀεὶ. 

ΜΜ}.: γε δόμον Δο5.Ἀ) Ρ. Ἴ. 11.} 

προδότας; δείγαγεν θανόντων δὲ καὶ φίλοι 

προδόται (Βοτεῖκ : λόγοι φίλοι ςοἠὰ.)τ.100. 
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προθνάσκω] 2νεάξοεασε ὁ δ᾽ ἐχθρὰ νοή- 
σαις ἤδη φθόνος οἴχεται τῶν πάλαι προ- 
θἄνόντων (᾿᾿ἀδ ἀϊς αἷὲς Οςποταϊίου ἰδηρϑῖ 

Βοβίογθοη 5:,᾿᾿ Ἐδάτ) Πα. 9. δύ. 

πρόθῦρον] (-ῳ, -ον, -ων, -οιἱσιν.) ῥογίαϊ, 

υεείἐδιΐπεοι χρυσέας ὑποστάσαντες εὖ- 

τειχεῖ προθύρῳ θαλάμου κίονας Ο. 6. 1. 

παρ᾽ ἐμὸν πρόθυρον Ρ. 8. 78. προθύροι- 

σιν δ’ Αἰακοῦ ἀνθέων ποιάεντα φέρε 
στεφανώματα (ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ ἡρῴῳ τοῦ 
Αἰακοῦ ἐν Αἰγίνῃ Σ.) Ν. ὅ. ὅ8. πατρὸς 
ἀγλαὸν Τελεσάρχου παρὰ π'ρόθυρον 

ἰὼν Σ. 8. 2. ἀπὸ π'ροθύρων βαθύκολπον 

ἀνερέψατο παρθένον Αἴγιναν Πα. ὑ. 188. 
πρό ῆθυρον ἐόν (βρρ. 1«οὔο}) Πα. 33. Ὁ. 10. 

ταοῖ. οἱ οἰξὶς5, Κόρινθον, ᾿Ισθμίον πρό- 

θυρον Ποτειδᾶνος Ο. 18. δ. ἐπεὶ Γηρνόνα 

βόας Κυκλώπειον ἐπὶ π'ρόθυρδν Εὐρυ- 
σθίέος --- ἔλασεν (Κυκλωπείων --- προθύ- 

ρὼν ν. 1.: ἱ. ς. ἴο ΤΙγγ 5) (τ. 109. 7. 

προίημι}] «. Ξεμά ομί π'ροῆκαν υἱὸν 

ἀθάνατοι οἱ πάλιν Ο. 1. θ8. ΡΒ. αἰΐοιν 
ς. ἀδε. ἃ ἐπί. “καί τοι μοναρχεῖν καὶ 

βασιλενέμεν ὄμνυμι π'ροήσειν᾽᾽ Ῥ. 4. 166. 

Τροῖτος] κἰπρ οἱ Ατροβ, βοὴ οἱ Αὐαϑ8, ἐνὶπ 

Ὁτγοῖμοῦ οὐ Λπγβίοβ. νικαφορίαις γὰρ 

ὅσαις {ἱπποτρόφον ἄστυ τὸ Προίτοιο 

θάλησενί (Προίτοιο τόδ᾽ ἱπποτρόφον 

ἄστυ θάλησεν Βοοςκἢ) Ν. 10. 41. το5ῖ., 
ν. Δανάα ἐν. 284. 

(Προκοννήσιος)}] ν. ᾿Αριστέας. 

προχρίνω] ῥγε εν ]ν προκρίνο! Πα. 

18.υ. 1]. 

προκώμιον] ῥνοϊιιάς Ιο α κῶμος (ῥῆμα) 
τό μοι θέμεν Κρονίδᾳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ Τι- 

μασάρχον τε πάλᾳ ὕμνου προκώμιον εἴη 
(-Ξ προοίμιον ἐπικωμίον ὕμνον) Ν. 4. 11. 

προλέγω] ῥγοείαϊ ὅσσα δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέθ- 
λοις, Τιμοδημίδαι ἐξοχώτατοι προλέγον- 

ται Ν. 2. 18. 
προλείπω] ἐο»ηε οἱ" ἤγοθὶ ο. 866. "'σεμ- 

νὸν ἄντρον, Φιλλυρίδα, προλιπών᾽᾿ Ῥ. 9. 

80. Ἰκράνας ο(ὐ πΊρολείπει[ --- ὕ]δωρ 

(ΒΡ. [οὔςε]) Θρ. 4. 18. 

προμάθεια) [ονεείελι προμαθείας δ᾽ 
ἀπόκεινται ῥοαί (ἰ. α. ἄποθεν ἡμῶν 

κεῖνται Σ.) Ν. 1]. 46. ὁ πονήσαις δὲ νόῳ 



προμᾶθής 

καὶ προμάθειαν φέρει 1. 1. 40. ]λε προμά- 
θεια Πα. 84. 26. 

προμᾶθής} ον «ευὐ δι ογειπομρ (ν. ἙἘτίία, 
ῬῺὨΐ. ϑυρρ. ΧΧΧ: 2, [1987] 78) ἐν δ᾽ 

ἀρετὰν ἔβαλεν καὶ χάρματ᾽ ἀνθρώποισι 

προμαθέος αἰδώς (οοπίτα γέφςῤῥεεέ [ον 

ἰονείμοιρῆί, Βοςοκὴ ο. Σ: Προμαθέος Ηοτ- 

ταδῆῃ 0]1. Ρ. δ. 27) Ο. 1. 44. 

προμανθάνω] ἰεανη δεονελανά, δὲ [ογεπὲρ}- 
ὦ ἄγνωμον τὸ μὴ προμᾶθεϊν Ο. 8. 60. 

πρόμᾶχος} Ρ]., ἤγοηί ταπὴς προμάχων 
ἄν᾽ ὅμιλον Ι. 7. 88. 

προνέμω] »ιαλε {ἰγε! οἠενὶηρ οἱ ος. ἃςς. ἃ 
ἁδί. χρὴ δ᾽ ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις 

τραφέντα Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον προ- 
νέμειν 1. 8. 10. 

προνοέω] [ογέξεέ τὰ δ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν 

ἀτέκμαρτον προνοῆσαι Ρ. 10. 68. 

πρόνοια) [ογείκομφ! λέγοντι Ζῆνα “- 
φυλάξαι π[ρ])ονοί[ᾳ], ἀνίκ᾽ (διρρ. Γοὔεὶ) 

Πα. 12. 11. 
προξενία) (-ἰᾳ, -ίαισι.) ῥνγίεηαϊν γεϊαίϊονς 

ἰονασάβ ἐογοίβηετβ προξενίᾳ δ᾽ ἀρετᾷ 
τ᾽ ἦλθον τιμάορος ᾿Ισϑμίαισι Λαμπρομά- 

χον μίτραις Ο. 9. 88. καὶ προξενίᾳ πέποιϑ᾽ 

((. ς. τῇ τοῦ Λάμπωνος πρὸς ἐμὲ φιλίᾳ, οἔ. 
Ῥ. 10. 64) Ν. 7. θῦ. πιστὰ δ᾽ ᾿Αγασικλέει 

μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν ἐσλοῖς τε γονεῦσιν 
ἀμφὶ π'ροξενίαισι Παρθ. 2. 41. 

πρόξενος] οἷς ἱο εηἼονς ρξοοὰ γείαίίονις 
(ἢ ἐοτγοίρποσβ), ἐμέλιαίε τοὶ μὲν 

ὧν Θήβαισι τιμάεντες ἀρχᾶθεν λέγονται 
πρόξενοί τ᾽ ἀμφικτιόνων κελαδεννᾶς τ’ 

ὀρφανοὶ ὕβριος (εί. Παρθ. 2. 41]1---8.) 

1. 4. 8. 
προοίμιον] (-ἰον, -ἰου, -ἰον νος., «ἰων.) 

νείμας ςοἴῖ. προκώμιον. ἀγησιχόρων 
ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελι- 
ζομένα Ῥ. 1. 4. κάλλιστον αἱ μεγαλοπόλιες 

᾿Αθᾶναι προοίμιον ᾿Αλκμανιδᾶν εὐρυσθενεῖ 
γενεᾷ Ῥ. 7. 2. ὅθεν περ καὶ 'Ομηρίδαι 
ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ᾽ ἀοιδοὶ ἄρχονται, 
Διὸς ἐκ προοιμίου Ν. 2. 8. πιοῖ., κλῦθ᾽ 
᾿Αλαλά, Πολέμον θύγατερ, ἐγχέων προοί- 
μῖον ἔς. 78. 2. 

προοράω)] [ονέξεε 
σϑένος, βουλαῖσι 

πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν 
δὲ φρήν, ἐσσόμενον 

451 πρός 

προιδεῖν συγγενὲς οἷς ἕπεται Ν. 1. 27. τοὶ 

πρόϊδίο]ν αἷσαν α (Ξρρ. ϑ:ε}1: προι- 

δί[ὼ]ν 6-ἃ..) {τ. 1404. 49 (28). 
προπάροιθεν] ρτερ. «. ξοη., δείονε Με- 

λαμφύλλου προπάροιθεν Πα. 2. 70. 

προπᾶτωρ) ργανα αιίδεν τὸν Εὐφάνης 
ἐθέλων γεραιὸς προπάτωρ σὸς ἄεισέν 

ποτε, παῖ 1. 6. ρταπάϊξαϊμοσ οἱ Τί πιᾶ- 

βᾶτομυβ Ν, 4, 89. 

προπετής γεοί ῥιίαίε δύο μὲν Κρονίου 

πὰρ τεμένει, παῖ, σέ τ’ ἐνόσφισε καὶ 

Πολυτιμίδαν κλᾶρος προπετὴς ἄνθε᾽ 

᾿Ολυμπιάδος Ν. 6. 68. 

προπίνω] οἱεν α ἰοαςί (ἴῃ ννοϊσοπι.) φιά- 

λαν ὡς εἴ τις --- δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ 
προπίνων οἴκοθεν οἴκαδε Ο. 7. 4. 

πρόπολος] “εγυαηί Μήδειαν --- ναὶ σώ- 
τειῖραν ᾿Αργοῖ καὶ προπόλοις ἱ. ο. «αἰΐογδ 

Ο. 18. δ4. πάτραν ἵν’ ἀκούομεν, Τιμάσαρ- 
χε, τεὰν ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς πρόπολον 

ἔμμεναι Ν. 4. 79. 

προπράων] δενευοίεηί 'ἱἩράκλεες, σέο δὲ 

προπράον᾽ ἔμμεν ξεῖνον ἀδελφεόν τ’ 
(ϑοὩγ.: προπρεῶνα μὲν ςοἀὰ.) Ν,. 7. 86. 

πρός] (εἰ. ποτί.) 

1. Ρῥσδρ. ς. ἃςς. ἃ. ἰο, ἰοιυαγά “πρὸς 

ἐσχατιὰν Θήρων ἀρεταῖσιν ἱκάνων ἅπτε- 

ται --- Ἡρακλέος σταλᾶν Ο. 8. 483. πρὸς 

Πιτάναν --- δεῖ σάμερον ἐλθεῖν Ο. θ. 28. 
κοίλαν πρὸς ἄγνιαν θνᾳσκόντων (ν. 1. ἐς) 

Ο. 9. 834. “Νείλοιο πρὸς πῖον τέμενος 

Κρονίδα᾽᾽ Ῥ. 4. δῦ. “ἐλθόντας πρὸς Αἰήτα 
θαλάμους Ῥ. 4. 100. ἔβαν ἼἼρασα πρὸς 
πόλιν Ῥ. 9. 106. ὅσαις δὲ βροτὸν ἔθνος 
ἀγλαίαις ἀπτόμεσθα, περαίνει πρὸς ἔσχα- 

τον πλόον Ῥ. 10. 28. θυμέ, τίνα πρὸς 
ἀλλοδαπὰν ἄκραν ἐμὸν πλόον παραμείβεαι 
Ν, 8. 30. κατέδρακεν Ἡρακλέος ὀλβίαν 

πρὸς αὐλάν Ν. 4. 24. βουβόται τόθι 
πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται --- πρὸς ᾿Ιόνιον 

πόρον Ν. 4. 88. Γαδείρων τὸ πρὸς ζόφον 
οὐ περατόν ἐγίηρ ἰο ἰδὲ ὡὠδεὶ Ν. 4. 69. 
ἀνὰ δ᾽ ἱστία τεῖνον πρὸς ζυγὸν καρχασίον 
Ἐῤ ο Ν. δ. 81. πρὸς ἄκρον ἀρετᾶς ἦλθον 

Ν. 6. 28. πρὸς Ἴλου πόλιν Ν. 7. 30. 

ᾧχετο δὲ πρὸς θεόν Ν. 7. 40. (ἀρετά) 
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“πρός 

ἀερθεῖσ᾽ --- π'ρὸς ὑγρὸν αἰθέρα Ν΄. 8. 41. 
ἀλλ᾽ ἐπέρα ποτὶ μὲν Φᾶσιν θερείαις, ἐν δὲ 

χειμῶνι πλέων Νείλον πρὸς ἀκτάν :. 2. 42. 
πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν 
ἔτ. 124. 1. πρὸς "Ὄλυμπον Θρ. 1. 16. 

ἱσσοδυὶατ Ροβιείοη : πρὸς δ᾽ ἑταῖροι καρ- 
πτερὸν ἄνδρα φίλας ὥρεγον χεῖρας Ρ. 4. 
339. Ἐ. αγραΐηεί α. γέρονθ’ ὅτι 
Πρίαμον πρὸς ἑρκεῖον ἤναρε βωμὸν ἐπεν- 
θορόντα Πα. 8. 114. τέλος δ᾽ ἀείραις 

πρὸς στιβαρὰς ἐπάραξε πλευράς ἐγ. 111. 4. 
“δοιὰ βοῶν θερμὰ πρὸς ἀνθρακιὰν στάψαν᾽’ 
(ϑεδε.: δ᾽ εἰς οοἀδὰά., να]ᾶς ςοστυρε) ἔτ. 

108. 2. β. ἐπ οῤῥοΞξίποη, ἀτιδῖσον ἰο: 

αβαϊη5 ἄκραντα γαρύετον Διὸς πρὸς 

ὄρνιχα θεῖον Ο. 23. 88. χλιδῶσα δὲ μολπὰ 
πρὸς κάλαμον ἀντιάξει μελέων Ο. 10. 84. 
χρὴ δὲ πρὸς θεὸν οὐκ ἐρίζειν Ῥ. 2. 88. μὴ 
πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀχρεῖον 
λόγον τ. 180. 1. ς. Ἰοιυανάς {1} 1ἴηιδ 
οἱ), αδοιέ πρὸς εὐάνθεμον δ᾽ ὅτε 
φυὰν Ο. 1. 67. τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν 
παῦρον ἐπὶ γλεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισα 
ῥέποντα πρὸς ἀῶ Ῥ. 9. 26. τελέθει πτρὸς 
γῆρας αἰὼν ἡμέρα Ν. 9. 44. ἁ. οἱ 
τοεπῖα] ἀϊγεσίοῦ, ὦ πρὸς ἡσυχίαν 

φιλόπολιν ---- τετραμμένον Ο. 4. 16. ὄφρα --- 
ἴκκωομαι --- π'ρὸς ἀνδρῶν καὶ γένος Ο. 6. 

34, “'τραχεῖαν ἑρπόντων πρὸς ἔπιβδαν᾽ 
Ῥ. 4. 140. θυμὸν ἐκδόσθαι πρὸς ἦβαν 
Ῥ. 4. 296. πρὸς εὐφροσύναν τρέψαι γλυ- 
κεῖαν ἦτορ 1. 8. 10. πτάμεναι νοήματι 

πρὸς ᾿Αφροδίταν (ΥΥ].: ποτ τὰν ςοἀὐά.) 

ἐς. 122, δι «ὁ. υἱδ α υἱοί ἰο, οὐδ ἐδ 
οδ᾽δεί οἱ ἀμφ᾽ ἀρεταῖσι πόνος δαπά- 

να τε μάρναται πρὸς ἔργον κινδύνῳ 

κεκαλυμμένον Ο. ὅ. 1δ. ἄνεται δὲ πρὸς 
χάριν εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς Ο. 8. 8. 
ἐρεθίζομαι πρὸς ἀντὰ[ν] 1 4.» ῥγουολοὰ 
ἰο δοηρ ἔτ, 140Ὁ. 14. Φ ἱπ νϑοροεί οἱ, 

ἐπ ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς 

ἀρετάν Ρ. θ. 42. ἀγαπατὰ δὲ καιροῦ μὴ 

πλαναϑέντα πρὸς ἔργον ἕκαστον τῶν 
ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν δύνασθαι 
Ν, 8. 4. 8: ὃν γείενοηεε ἰο, αεεονάϊηρ ἴο 

τῶν νῦν δὲ καὶ Θρασύβουλος πατρῴαν 
μάλιστα πρὸς στάθμαν ἔβα Ρ. 6. 4δ. 

ἀδὲ προσάπτω 

2. ο. βεῃ. 8. οὗ ρεσβ,, αἱ ἰδ δαπάς οἵ, ᾿γονη, 

ὃδγ χρὴ πρὸς μακάρων τυγχάνοντ᾽ εὖ 

πασχέμεν Ρ. 8. 108. δυσθρόον φωνᾶς ἀνα- 

κρινόμενον ποινὰ τίς ἔσται πρὸς θεῶν Ῥ, 
4. 08. ἀπαθὴς δ’ αὐτὸς πρὸς ἀστῶν Ρ. 4. 

291. ἵστω λαχὼν πρὸς δαιμόνων θαυμα- 

στὸν ὄλβον Ν. 9. 45. καὶ Κλεωναίων πρὸς 
ἀνδρῶν τετράκις Ν. 10. 45. τετίματαί τε 
πρὸς ἀθανάτων φίλος 1. 4. 60. πρὸς δ᾽ 
᾿Αφροδίτας ἀτιμασθεὶς ἐγ. 138. δ. ἦροες 
Ἡὐβρς πρὸς ἀνθρώπων καλέονται ἐς, 188, 
6. Ρ. ἐπ δε ἐγες οὐ ὁ γὰρ καιρὸς 
πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει Ρ. 4. 
286. ο. ὃν ἴπ ργάγογβθ, ἱπνοοδοῃϑ. 

πρὸς ᾿Ολυμπίου Διός σε, χρυσέα κλυτό- 

μαντι Πυθοῖ, λίσσομαι --- με δέξαι ἴα. 

- β. 1. ἀλλά σε πρὸς Διός, ἱπποσόα θοάς, 

Ἱκεατεύω Πα. 9. 1. ἅ. ππᾶϑν δε ἴοτεα 

οἱ, ἴη 126 ἴαεε οἱ πένθος δὲ πίτνει 

βαρὺ κρεσσόνων πρὸς ἀγαθῶν Ο. 2. 24. 

. δ, ἦγοπὶ τᾶς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας πρὸς 

ὄσσων μαρμαρνζοίσας δρακείς ([Καϊδεῖ: 

ἀκτῖνας ὄσσων, ἀκτῖνας προσώπων οοἀά.) 
ἔς, 128. 2. 

9, ς. ἀδί., ον αἱ ἀψευδεῖ δὲ πρὸς 

ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν Ρ. 1. 86. [πρὸς 

] τέρμασιν (ςοπὶ. Βοςοκῖ: ἐν οοἀὐά.) Ῥ. 9. 

114.] ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβου βάλλετ᾽ 

Ι ἄγκυραν (ν. 1. ἐσχατιὰς) 1. 6. 12. 
4. ἴπ ἐπλοϑίβ. πρὸς ὄμμα βαλὼν χερὶ[ 

(ν. προσβάλλω) Πα. 16. 6. 
προσάγω] δνίηρ ξυνὸν ἄστει κόσμον ἑῷ 
᾿προσάγων (8ς. Λάμπων) Ι. 6. 69. 

προσαιτέω] δὲρ [ο᾽»Ἠ δ᾽ οὐδὲν προσαι- 
τέων ἐφθεγξάμαν ἔπι ἐτ. 1774. 

προσᾶνής) 5οοἱδίηξ πέποιθα ξενίᾳ προ- 
σανέι Θώρακος Ῥ. 10. θ4. ῥτοὸ βυῦ5., τοὺς 

δὲ προσανέα πίνοντας (βδς. φάρμακα, 
βἰτητ.) Ῥ. 8. δῶ. 

προσάντης “ἰεορ ταδί, οὐ γὰρ πάγος 
Ιοὐδὲ προσάντης ἀ κέλευθος γίνεται, εἴ τις 

εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς ᾿Ελικωνιά- 
δων. 2. 838. 

προσάπτω] αἠδπκοὴ ἰο, χα προ ο. ὅζο. ἃ 

ἄαϊ., κελεύθοις ἀπλόαις ζωᾶς ἐφαπτοί- 

μαν, θανὼν ὡς παισὶ κλέος μὴ τὸ δύσφα- 
'μον προσάψω Ν. 8. 87. 



προσαυδάω 

προσαυδάω)] αὐάγες “φὴρ δέ με θεῖος 
᾿Ιάσονα κικλήσκων προσαύδα᾽᾽ (ΑἘἈτοη8: 
τηύδα οοἀὰ., οἱ. Εογββαῃ, 99) Ῥ. 4. 119. 

προσβάλλω] ἃ. ἰαγ ρον χρὴ μαλακὰν 
χέρα προσβάλλοντα τρώμαν ἕλκεος ἀμ- 
φιπολεῖν Ρ, 4. 27]. Ὁ. εαΞέ δεΐονε, 

νουϊάε μελέταν δὲ σοφισταῖς Διὸς ἕκατι 

πρόσβαλον σεβιζόμενοι (85. ἥρωες) 1. δ. 
29. ς. ἴῃ ἐπγοβδίβ, τιεῖ., οὐδ π2οπ 
πρὸς ὄμμα βαλὼν χερὶ (8ς. Ζεύς) Πα. 18. 6. 

πρόσειμι] εον»6 ἰοιυαγὰς ταρβεῖ προσιόν- 
τὰ νιν (-- πόλεμον) ἔτ. 110. 

προσεῖπον) αὐάνεςς5, οαἰΐ ρον ἄμμι δ’ 

ἔοικε Κρόνον Σεισίχθον᾽ υἱὸν --- κελαδῆσαι, 
καὶ σέθεν, ᾿Αμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν 
1. 1. δ0. 

[προσέλκω, ν. προσέρπω.)] 
προσεννέπω) εαἰΐ ρον ὌΥ πᾶτε κλέτο- 

τῶν δὲ θυμῷ δεῖμα προσήνεπε Ῥ. 4. 97. ο. 
8ςο., αὐτίκα δ᾽ ἐκ μεγάρων Χίρωνα προσή- 
νετε φωνᾷ (οαἰϊεὰ ἀΐηι οἱ απὰ αἀὐάνεςεεά 

μένηι, Οἰϊδοσβίθονο: οἵ. Ν. 1. 60.) Ῥ. 9. 29. 

ο. 8ςα. ἃ ἱπέ., ἐγὼ δ᾽ ὑψίθρονον Κλωθὼ 
κασιγνήτας τε προσεννέπ ἑσπέσθαι κλυ- 

ταῖς ἀνδρὸς φίλου Μοίρας ἐφετμαῖς 1. 6. 17. 

προσέρπω] εἰεαὶ προν ἅ μ’ ἐθέλοντα 
προσέρπει!ι καλλιρόαισ! πνοαῖς ματρομά- 

τωρ ἐμὰ (ν. 1. προσέλκει, εἴ. νδὴ Οτο- 

Ὠΐπροι οὐ ὙἸΒεοορηΐβ 872) Ο. 6. 88. τὸν 

προσέρποντα χρόνον Ρ. 1. 87. οἱ. ποτι- 

ερπω. 
προσέχω)] πτηοά., δά αἰαολμεά͵ ἀευοίεα ἰο α. 

ἀαϊ. τίν τ᾽, ᾿Ελέλιχθον, --- μάλα 

ἁδόντι νόῳ, Ποσειδάν, προσέχεται (Ἐς. 
Θοδτιᾷ : προσέρχεται οοἀά.) Ῥ, 6. δ1. 

πρόσθα] δείογε πρόσθα μὲν ἴς ᾿Αχελωίου 
τὸν ἀοιδότατον --- Μέλανός τε ῥοαὶ τρέφον 
κάλαμον (ἰογπα ἀρυὰ Ῥίπάδτγυπι ἰητδὶ- 

ἰαῖα; μδυὰ εςοίο ἂἃπ πρόσθε 51 δου επάυπι, 
Τυσγπη) ἔς. 70. 1. 

πρόσθε(ν)}] εανί εν ὅτι πρόσθε ποτὲ 
Τιρύνθιον ἔπερσαν αὐτῷ στρατόν Ο. 10. 
81. πρόσθε γὰρ νώνυμνος --- βρέχετο 
πολλᾷ νιφάδι Ο. 10. 60. ἄλλον αἵνησεν 
γάμον --- πρόσθεν ἀκερσεκόμᾳ μιχϑεῖσα 
Φοίβῳ Ρ. 8. 14. οἴκοι δὲ πρόσθεν ἁρπαλέαν 
δόσιν --- ἐπάγαγες Ρ. 8. 66. πολλὰ δὲ 
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πρόσθεν πτερὰ δέξατο νικᾶν Ῥ. 9. 128. 
κρέσσων δὲ καππαύει δίκαν τὰν πρόσθεν 

ἀνήρ Ν. 9. 16. διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο 
παίδων (τε) τρίταν πρόσθεν 1. 4. 11. τά 
τ᾽ ἐόντα τε κα[ὶ ---Ἰ͵Ἱ πρόσθεν γεγενημένα 
Τα. 8. 84. {ο]οννεὰ ὉΥ πρίν, ἐνέπαξαν 

ἕλκος ὀδυναρὸν ἐᾷ πρόσθε καρδίᾳ, πρὶν 
ὅσα φροντίδι μητίονται τυχεῖν Ρ. 2. 91. 

πρόσκοπος, -ον] “ονοςεεὶηρ τόλμα τέ μιν 

ζαμενὴς καὶ σύνεσις πρόσκοπος ἐσάωσεν 
ἦγ, 231. 

προσμείγνυμι) τονε οἱἱδ ταοῖ. κράτει 
δὲ προσέμειξε δεσπόταν (δοῖτ. : προσέμιξε 

οοἀά.: ὀγομρὴΐ ςμζζξ55 (0 ἠδ γπαϑιε7) Ο. 1. 

22. 
προσμένω] ἰδ είαηά ο. ἀζο. ὄφρα-- 

ἀλαλὰν Λνκίων τε προσμένοι καὶ Φρυγῶν 
(8ς. ᾿Αχιλλεύς) Ν. 8. 60. 

πρόσοδος) αὐδηι6 ταεῖ. πλατεῖαι πάν- 
τοθὲεν λογίοισιν ἐντὶ πρόσοδοι νᾶσον 
εὐκλέα τάνδε κοσμεῖν Ν. 6. 46. 

προσοίχομαι) σἀρῥγοαοσῇ τοὶ ἢ γευεγεηπςε (οἵ. 

ἐποίχομαι) ὀμφαλὸν ἐριβρόμου χθονὸς ἐς 
νάϊον προσοιχόμενοι Ρ. 6. 4. 

προσοράω] οὐξέγυε τέρας μὲν θαυμάσιον 
προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων 

ἀκοῦσαι (νν. 1]. ἰδέσθαι, πυθέσθαι) Ρ. 1. 
20. 

πρόσοψις] αῤῥεαναηποέ “φαιδίμαν ἀν- 
δρὸς αἰδοίου πρόσοψιν θηκάμενος᾽ Ῥ. 4. 

29. 
προσπᾶλαίω)] ιυγεοίία αἀραΐνιδί ς. ἄαϊ. καὶ 

μὰν κεῖνος Ἄτλας σὐρανῷ προσπαλαίει 
Ῥ. 4. 290. ᾿Ανταίον δόμους Θηβᾶν ἄπο 

Καδμειᾶν μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ᾽ 
ἄκαμπτος προσπαλαίσων ἦλθ᾽ ἀνὴρ (δβο. 

Ἡρακλέης) 1. 4. 58. 

προσπτύσσω)] πιοᾶ., τυείζονὁ ὠαγηΐν καὶ 
θεῶν δαῖτας προσέπτυκτο πάσας (δε. 
Ξενοκράτης) 1. 2. 89. 

προστἴίθημι)] «αἠἀὰὐ ὑγίεντα δ’ εἴ τις 

ὄλβον ἄρδει, ἐξαρκέων κτεάτεσσι καὶ εὖλο- 

γίαν προστιθείς Ο. δ. 24. τιοί., ἐἐηλ τυ, 

τάνδε νᾶσον εὐκλέι προσέθηκε λόγῳ καὶ 
σεμνὸν ἀγλααῖσι μερίμναις Πυθίου Θεάριον 
Ν. 8. 68. 



προστρέπω 

προστρέπω] ἀυῦ., Γνγη οὐεν ἰο α. 8.ο. ἃ ἀδξ. 
λατρίαν ᾿Ιαολκὸν πολεμίᾳ χερὶ προστρἄᾶ- 

πὼν Πηλεὺς παρέδωκεν Αἰμόνεσσιν (προ- 

τραπὼν οοπὶ. ργης: προστραχὼν Ῥοβῖ- 
βαϊῖο) Ν. 4. δδ. 

προστυγχάνω) ὀεία!ἠ εἰ δὲ τις ἀνθρώ- 

ποῖσι θεόσδοτος ἀτληκηκότας[ προ- 

στύχῃ ταύταν σκότει κρύπτειν ἔοικεν 
(ἀτλάτα κακότας εοπὶ. ΒΟΓΟΚΗ) ἐσ. 42. 6. 

πρόσφᾶτος π. 3. Ρτο δαάν., ἰαἰεν πρόσ- 
φατον Θήβᾳ ξενωθείς Ρ. 4. 299. 

προσφέρω) 4. ον τοῦτο δὲ προσφέ- 

ρὼν ἄεθλον, ὄρθιον ὥρυσαι θαρσέων Ο. 9. 

108. Ρ. ἰαν ρον ς. ἄςος. ἃ ἀδῖ. 

“ὁσία κλυτὰν χέρα οἱ προσενεγκεῖν ;"" 

ΑΡΟΙΙΟ β8ροᾶκβ Ῥ. 9. 860. ς. αὐά ἰο 

οὐδ᾽ ἀμόχθῳ καρδίᾳ προσφέρων τόλμαν 

παραιτεῖται χάριν Ν. 10. 80. ἃ. 

γεέφξονιδὶς ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν 
ἢ μέγαν νόον ἦτοι φύσιν ἀθανάτοις Ν. 6. 4. 

“ὦ τέκνον, ποντίου θηρὸς πετραίου χρωτὶ 

μάλιστα νόον προσφέρων πάσαις πολίεσ- 
σιν ὁὀμίλει᾽᾽ τ. 43. 8. 

προσφθέγγομαι] πα" καὶ πάγον Κρό- 

νου προσφθέγξατο Ο. 10. δ0. 
πρόσφορος, -ον] (εἴ. ποτίφορος.) ἃ. “ε!- 

αδίε, ΠΗ ΐηρ εἴην εὑρησιεττὴς ἀναγεῖ- 

σθαι πρόσφορος ἐν Μοισᾶν δίφρῳ Ο. 9. 

81. χαίρω δὲ πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ 
κόμπον ἱείς Ν. 8. 48. θεσπεσία δ’ ἐπέων 

καύχας ἀοιδὰ πρόσφορος Ν. 9. 7. ἀνδρὸς 
δ᾽ οὔτε γνναικὸς --- χρή με λαθεῖν ἀοιδὰν 

πρόσφορον Παρθ. 2. 87. Ῥ. πεεξιΐ α. 
ἀαι. ὃς Δολόπων ἄγαγε θρασὺν ὅμι- 
λον σφενδονᾶσαι ἱπποδάμων Δαναῶν 
βέλεσι πρόσφορον (᾿᾿Ῥᾶπδογιπι [6115 χΕ]ς,"" 

ΒοςοκὨ) {σ. 183. 

πρόσωθεν] (οί. πόρσω.) 7ηνγίδεν, δεγοπά 

οὐκ ἔστι πρόσωθεν θνατὸν ἕτι σκοπιᾶς 
ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν (Βοορίπιγοτ: οὐκ- 
ἔτι πόρσω, οὐκ ἔστι πρόσω οοὐά.) Ν. 9. 

41. 
πρόσωπον͵] (-ον, -ον, -ον; -α Ὧ00.) ἃ. [αεε 

οὔ τοι ἅπασα κερδίων φαίνοισα πρόσω- 

πον ἀλάθει᾽ ἀτρεκής (ν. 1. ἀτρεκές ἀρ. 

δίοραθυπι) Ν. ὅ. 17. οὐδ’ ἐπέρναντο 

γλυκεῖαι μελιφθόγγου ποτὶ Τερψιχόρας 

464 πρόφᾶσις 

ἀργυρωθεῖσαι πρόσωπα μαλθακόφωνοι 
ἀοιδαί 1. 2. 8. Ρ. Ἰαεαάε ταςεῖ., οὐ ἴδ8 

Ῥτοϊυάς ἴὸ ἂἃη οὐδ ἀρχομένον δ᾽ 

ἔργον πρόσωπον χρὴ θέμεν τηλαυγές Ο. 

6. 8. φάει δὲ π'ρόσωπον ἐν καθαρῷ --- 

νίκαν Κρισαίαις ἐνὶ πτυχαῖς ἀπαγγελεῖ 

Ρ. θ. 14. 

πρότερος} (-ων; -ᾳ, -αἱἷς, -ας; -ον.) ΓΝ 

ἐπ ἰονηιον [{π65, ἐαγὶν κραίνων ἐφετ- 
μὰς Ἡρακλέος προτέρας Ο, 8. 11]. ἐπὶ 

προτέρων ἀνδρῶν Ο. 7. 73. ἀρχαῖς δὲ 
προτέραις ἑπόμενοι Ο. 10. 18. ἐκ προτέ- 

ρὼν --- καμάτων Ρ. 8. 90. ὁ δὲ καμὼν 

προτέρᾳ πάθᾳ Ρ. 8. 48. χώρας --- Μυρμι- 

δόνες ἵνα πρότεροι ᾧκησαν Ν. 8. 18. 

Ῥ. ρῖοὸ 800 8., η»"δη οἱ οἷά σὲ δ᾽ ἀντία 

προτέρων φθέγξομαι Ο. 1. 80. μανθάνων 

οἶσθα π'ροτέρων Ρ. 8. 80. λεγόμενον δὲ 
τοῦτο προτέρων ἔπος ἔχω (ν. 1. πρό- 
τερον) Ν. 8. δ2. σ. ἢ. 8. ὑζὸ δᾶν. 

ἀντεβόλησεν τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὕπω τις 

πρότερον Ο. 18. 81. ᾿᾿δώδεκα δὲ π' ρότερον 

ἁμέρας᾽᾽ Ῥ. 4. 28. ἔγεντο καὶ πρότερον 
᾿Αντίλοχος βιατὰς Ρ. 9. 28. τοὶ καὶ σὺν 

μάχαις δὶς πόλιν Τρώων πράθον, ἑσπό- 

μενοι ρακλῆι π' ρότερον, καὶ σὺν ᾿Ατρεί- 

δαις Ι. δ. 81. 

προτ'ροπάδᾶν] λεαάϊΐοηρ ἀνὰ δ᾽ ἡμιό- 
νοῖς ξεστᾷ τ᾽ ἀπήνᾳ προτροπάδαν Πελίας 

ἵκετο σπεύδων ΡῬ. 4. 94. 

προτυγχάνω)] ἀοτ. ρατί., προτὔχόν, οοηιη 

ο Δαν, γεααν "ἂν δ᾽ εὐθὺς ἁρπάξαις 

ἀρούρας δεξιτερᾷ προτυχὸν ξένιον μάστενε 
δοῦναι" (ν. 1. προτυχὼν) Ρ. 4. 8ῦ. 

προφαίνω] ἃ. »παλε πποινη, ἐἰπρηΐηαίς 

᾿Αχιλεύς, οὖρος ΑἸακιδᾶν, Αἴγιναν σφετέ- 
ραν τε ῥίζαν πρόφαινεν 1. 8. δ6. Ὀ. 
γευεαίὶ ἀλλοτρίοισιν μὴ προφαίνειν, τίς 

φέρεται μόχθος ἄμμιν (τ. 2.1. 
πρόφραντος ρνγεενιὐηεη! ἐμὲ --᾿ πρό- 

φαντον σοφίᾳ καθ᾽ “Ἕλλανας ἐόντα παντᾷ 

Ο. 1. 116. 
πρόφσις) (-ις, -ἰν.) ἃ. ἐχεομςφα, (ῥγοίες- 

564) νηοίυε ς. ᾷετι. “ἀλλὰ γὰρ νόστον 

πρόφασις γλυκεροῦ κώλνεν μεῖναι" Ρ. 4. 

82. πρόφασιν βληχροῦ γενέσθαι νείκεος 

ἔσ. 246. Ρ. οχοιεδε, δυαΞὶοι τιθεμέ- 



προφάτας 

νῶν ἀγώνων πρόφασις --- ἀρετὰν ἐς αἰπὺν 
ἔβαλε σκότον τ. 228. Ῥγο ροῖβ., τὰν 

"Επιμαϑέος ἄγων ὀψινόον θυγατέρα Π'ρό- 
φασιν Ρ. ὅ. 28. 

προφᾶτας) ῥνγορίεί γείτονα δ᾽ ἐκκάλεσεν 
Διὸς ὑψίστου προφάταν ἔξοχον, ὀρθόμαν- 

τιν Τειρεσίαν Ν. 1. 60. ἐν ζαθέῳ με δέξαι 

χρόνῳ ἀοίδιμον Πιερίδων προφάταν Πα. 
ὁ. 6. Τήνερον εὐρυβίαν θεμίτίων --- Ἰέξαί- 
ρετον προφάταν Πα. 9. 42. λευκίππων 
Μυκηναίων προφᾶται (-άτᾳ οοηΐ. Βογεῖς, 

ἰ. 6. ΑἸλρμίαγθυ8) ἐγ. 202. τηεῖ., ἔγκιρ- 

νάτω τίς μιν (8ς. κρατῆρα), γλυκὺν 

κώμον προφάταν Ν. 9. δ0. 

προφᾶτεύω) ἀεί ας α ῥγοῤίεί. μαντεύεο, 
Μοῖσα, προφατεύσω δ᾽ ἐγὼ (εἴ. Πα. 0. 6) 

4τ. 1δ0. 

πρόςφᾶτος νεποιυμεὰ ὃς σὲ μὲν Νεμέᾳ 
πρόφατον --- θῆκεν (ὉγΖ.: πρόφαντον 

οοἀὰ.) Ο. 8. 16. 

προφέρω) «. εονη:δ Ιὸ (λε [ογξέύ. ἔν ὼπάντα 
δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει 
Ρ. 2. 86. Ὁ. ῥγοοίαΐηι τοῖσιν Αἴγι- 

ναν προφέρει στόμα πάτραν, διαπρεπέα 
νᾶσον 1. ὅ. 48. 

προφεύγω) αὐοϊά ζώει κάματον προ- 

φὕγὼν ἀνιαρόν Παρθ. 1. 19. 

πρόφ' ρων] (-ων, -ονα, -ὀνων.) ἀὐπά, υυἱϊἔὲπρ 
προφρόνων Μοισᾶν τύχοιμεν 1. 4. 48. ἐς 

πόλεμον ἄγε --- πρόφρονα σύμμαχον 1. 6. 
28. ς5Ρ. ποιῃ., ρίαάϊν, γεαάίΐν, Μόψος ἄμ- 

βασε στρατὸν πρόφρων ΡῬ. 4. 191. θεός τέ 
ΟἹ τὸ νῦν τε πρόφρων τελεῖ δύνασιν Ῥ. ὅ. 

117. “νῦν δ᾽ εὐρυλείμων πότνιά σοι Λιβύα 
δέξεται εὐκλέα νύμφαν δώμασιν ἐν χρυ- 
σέοις πρόφρων’ Ρ. 9. δ6. πρόφρων δὲ 

καὶ κείνοις ἄειδ᾽ ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλι- 

στος χορός Ν. ὅ. 22. ὁ [Λοξ])ίας [πρόφρων 
ἀθανάταν χάριν Θήβαις ἐπιμείξων Παρθ. 

ὦ. 4. δᾶν., -ὡς, τὸν ὁ χρνυσοχαῖτα προφ- 
ρόνως ἐφίλησ᾽ ᾿Απόλλων Ρ. 2. 16. ἐμὰν 

ποιπνύων χάριν τόδ᾽ ἔζευξεν ἅρμα Πιερί- 
δὼν τετράορον, φιλέων φιλέοντ᾽ ἄγων 
ἄγοντα προφρόνως Ρ. 10. 66. ἐγὼ δ᾽ Ἣρ- 

ακλέος ἀντέχομαι προφρόνως Ν. 1. 88. 
προχέω] 2ομγ ομέἑ ποταμοὶ δ᾽ ἁμέραισιν 

μὲν προχέοντι ῥόον καπνοῦ αἴθων᾽ Ῥ. 1. 

4δὅ Πρωτογένεια 

29. ᾿Εφυραίων ὅπ’ ἀμφὶ Πηνειὸν γλυκεῖαν 
προχεόντων ἐμὰν Ῥ. 10. δ06. 

προχοά] ομου “Τριτωνίδος ἐν προ- 
χοαῖς λίμνας" Ρ. 4. 20. 

πρυμνά] ῥνοὼώ ἁλίαισιν πρύμναις Τήλεφος 
ἔμβαλεν Ο. 9. 18. ἀρχὸς ἐν πρύμνᾳ -- 
ἀνέμους τ᾽ ἐκάλει νύκτας τε Ῥ. 4. 194. 

πρυμνόν] ἃ. ἰοιυέν ῥαγί τὰν (8.. ἵππον) 
πρυμνὸν κεφαλᾶς ὀδὰξ αὐχένα φέροισαν 
(οἴ. Ἑοτγβϑίιδη, Κὦ. Ζ., 1904, 12) (τ. 169. 

81. Ῥ. Ρ]., εχἰγεημέν, ἐὰρε πρυμνοῖς 
ἀγορᾶς ἔπι δίχα κεῖται θανών Ῥ. ὅ. 98. 

πρῦὕτἄνεῖον] ἰου "αὶ! παῖ Ρέας, ἅ τε 

π'ρντανεῖα λέλογχας, 'Ἑστία (τὰ πρυτα- 
νεῖά φησι λαχεῖν τὴν 'Εστίαν, παρόσον αἱ 

τῶν πολέων ἑστίαι ἐν τοῖς πρυτανείοις 

ἀφίδρυνται Σ.) Ν. 11. 1. 

πρύτἄνις] ἰονάὦ πρύτανι κύριε Ἡΐετο Ῥ. 
2. Ρᾷ. Κρονίδαν, βαρυόπαν στεροπᾶν 

κεραυνῶν τε πρύτανιν Ρ. 6. 24. Κρονί --- } 
πρυταῖίν Πα. 6. 69. γιόν τε σκόπελον 

γείτονα πρύτανιν Δ. 8. 10. 

πρὼν] [ογείαπὰ Νεοπτόλεμος δ᾽ ἀπείρῳ 
διαπρυσίᾳ (85. κρατεῖ) βουβόται τόθι 

πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται Δωδώναθεν 

ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ιόνιον πόρον Ν. 4. δῶ. 

πρῴρᾶθε(ν)] ἡγονι ἰδιε ῥγοιυ ““π'ρῴραθεν 

Εὔφαμος καταβαὶς" (Βεγρὶι: πρώραθεν 
οοὐά.) Ρ. 4. 22. ταχὺ δ᾽ ἄγκυραν ἔρεισον 

χθονὶ πρῴραθε (Βεγρίε: πρώραϑε οοἀά.) 
Ῥ. 10. δῶ. 

ΤΠιρωτεσΐλας] Κίπρ οἱ ῬΆΥ]αΙκα ἴθ ὙΒεββαὶν. 
Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Αχαιῶν 

ἐν Φυλάκᾳ τέμενος συμβάλλομαι (τελεῖται 

δὲ τῷ Πρωτεσίλᾳ κατὰ τὴν Φνυλάκην 
ἐπιτάφιος ἀγών Σ.} 1. 1. 68. 

πρώτιστος] {|»:] οἱ αἴ! ἥρως --- ἐμφύλιον 
αἷμα πρώτιστος --- ἐπέμειξε θνατοῖς Ῥ. 2. 
82. π. 8. ρῖο δᾶν., αἱ δὲ πρώτιστον μὲν 

ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν 
Πηλέα θ᾽ Ν. δ. 20. 

Πρωτογένεια] ἀδυξηΐος οὗ Ορουβ, κἰηρ οἵ 

ἴμς Ἐροΐδηβ οἱ ἘΠῚ5, ινξέβ οἱ όκγοβ δηὰ 

τηοῖδοσ ὈΥ Ζευϑ οἱ Ορουβ, "ο ἐουπάεὰ 

δε οἱἐν οἱ τὰς 84π|6 ἤᾶπια ἴη Οριυπίδη 

Ιοκη8. φέροις δὲ Πρωτογενείας ἄστει 

γλῶσσαν Ο. 9. 41. 



πρωτόγονος, -ον 

πρωτόγονος, -ον] 7ἴγ5! ἐγεαίΞ ὦ ταύτᾳ δ᾽ 
ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ παρέσταν μὲν ἄρα 
Μοῖραι σχεδόν (ἐν δὴ ταύτῃ τῇ πρώτῃ 
καταβολῇ τῶν ᾿Ολυμπίων καὶ πρώτῃ 
τελουμένῃ ἑορτῇ Σ.) Ο. 10. 51. 

(Πρωτομάχα)] ἀαυρμέος οὐ Ῥίπαατσ; ἐεβέ., 
γί. Ρἰηά., Ρ. ΟχΥ. 2438, 41. Πρ]ω- 
[το]Ἱμάχην κα! Εὔμητι]ν ὧν μνημονε[ὑεῖ 

ἐν τῇ δῇ ἧς ἡ ἀρχή" ὁ Μοισαγέτας κτὲ 
(τ. 94ς, 

πρῶτος] (-ος, -ῳ, οἱ, -οἷς; -α, -, -αν; -ον 

ποσὰ., 800.: Βιρεοι]. ν. πρώτιστος.) 2. 

Πνε οἷς ποτε π'ρώτοις περὶ δωδέκατον 
δρόμον ἐλαννόντεσσιν (ν. ]. πρῶτον) Ο. 6. 
18. ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν 
Ο. 7. 42. ἅμα πρώτοις ἄρξεται καὶ τερτά- 

τοῖς Ο. 8. 46. σὺν ᾿Ολυμπιάδι πρώτᾳ 

Ο. 10. ὅ8. ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι 

π'ρώτα χάρις --- πομπαῖον ἐλθεῖν οὖρον 
Ρ. 1. 838. βάματι δ᾽ ἐν πρώτῳ (τριτάτῳ 
οοηί. Αὐϑίδγουβ) Ῥ. 8. 48. εἶπε δ᾽ ἐν 

μέσσοις ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν 
ἀμφί οἱ ψαύσειε πέπλοις Ρ. 9. 119. Αἰακί- 
δαις ἔρνεα πρῶτος ζένεικεν) ἀπ᾿ ᾿Αλφεοῦ 
Ν. 6. 18. ἐν ἁλικίᾳ πρώτα εανίεςε Ν. 9. 42. 

πολλὰ μὲν λοιβαῖσιν ἀγαζόμενοι πρώταν 
θεῶν, πολλὰ δὲ κνίσᾳ (8.. 'Εστίαν) Ν. 11. 

6. ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον τύχεν ἅμαρ Πα. 
ῶ. 10. τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται πρώτα 
θυγάτηρ ὁδοῦ «(κα τοῦἱϊ δε ἰδε βέγεὶ ἰο [οἱΐοισ 

γο πρὸ ἰδ ταν Παρθ. 2. θ8. (βάρβι- 
τοῦ) τόν ῥα Τέρπανδρός ποθ᾽ ὁ Λέσβιος 
εὗρεν πρῶτος (τ. 196. 2. τὸ 90808., ο. φεη., 
τὸ δὲ παθεῖν εὖ πρῶτον ἀέθλων Ιλε Πἐνοί οἵ 

ῥνῖσες Ῥ. 1. 99. Ρ. δἄν., (τὸ) πρῶ- 
τον, α. ἐπ δε Πἴγοὶ ῥρίαςε, αἱ {γ5ὲ 

δόμον ἔθεντο πρῶτον, ἄτερ δ᾽ εὐνᾶς ὁμό- 
δαμον κτισσάσθαν λίθινον γόνον, λαοὶ δ᾽ 
ὀνύμασθεν Ο. 9. 44. “᾿ξείνοις --- δεῖπν᾽ 

ἐπαγγέλλοντι πρῶτον" Ῥ. 4. 81. σώματα 
δὲ παρὰ Κρονίδαν Κέντανρον ἀσθμαίνοντα 
κόμιζεν, ἐξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ᾽ ἔπειτ᾽ 

ἂν χρόνον Ν. 8. 49. εἐΞΡ. ς. μέν, 

ὄτρυνον νῦν ἑταίρονς, Αἰνέα, πρῶτον 
μὲν --- κελαδῆσαι, γνῶναί τ᾽ ἔπειτ᾽ Ο. 6. 

88. ἐν Νεμέᾳ μὲν πρῶτον, ὦ Ζεῦ, τὶν ἄωτον 

δεξάμενοι στεφάνων Ι. 6. 3. πρῶτον μὲν 
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ἔτ. 80. 1. πρῶτον μὲν ᾿Αλκμήνας σὺν υἱῷ 

Τρώιον ἂμ πέδον καὶ ἔτ. 172. 8. β. ον 
ιλε Μἐνϑί εἶπια ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνι γλνκείας 
πρῶτον ἕψανσ’ ᾿Αφροδίτας Ο. 0. 88. 

ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν πρῶτον ἀνθρώ- 

ποισὶ Ῥ. 4. 216. "᾿θαέομαι σαφὲς δράκοντα 

ποικίλον αἰθᾶς ᾿Αλκμᾶν’ ἐπ’ ἀσπίδος 

νωμῶντα πρῶτον ἐν Κάδμον πύλαις" 

Ῥ. 8. 41. “τοῦτο -“--- αἰδέοντ᾽, ἀμφανδὸν 
ἁδείας τυχεῖν τὸ πρῶτον εὐνᾶς" Ῥ. 9. 41. 

πειρᾶτο δὲ πρῶτον μάχας Ν. 1. 43. 

καταβολὰν ἱερῶν ἀγώνων νικαφορίας δέ- 
δεκται πρῶτον Ν. 3. 4. ἑορτὰ --- ἐν ᾧ 

πρῶτον εὐνάσθην ἔτ. 198. 

πταίω] »παλε ἰο φημ δὶς ὥνασσ’ ᾿Αλά- 

θεῖα, μὴ πταίσῃς ἐμὰν σύνϑεσιν τραχεῖ 
ποτὶ ψεύδει ἔτ. 205. 2. 

[πτανός, -- ποτανός (οοάά. Ῥίοη. Ηαϊ. σοη- 
ἴσα πιοίσὶ : τ᾽ οοπὶ. ΒΙ455) Πα. 9. 4.] 

πτάσσω] (ςἴ. πτώσσω.) «ἠγίπὴ δαὶ ἐν ατὺϑ 
ἔπταξαν δ᾽ ἀκίνητοι σιωπᾷ ἤροες ἀντίθεοι 

Ρ. 4. δ7. [πτάξεις (ςοπὶ. Ἑάπιοπάβ: πτίξεις 
οοαά.} {τ. 301. 

πτερόεις] (-όεις, -ὀεντι, -ὀεντ(α).) α. τυϊηρεῆ 

ὁ καρτερὸς ὁρμαίνων ἕλε Βελλεροφόντας --- 
ἵππον πτερόεντ᾽ Ο. 18. 80. ᾿Ιξίονα φαντὶ 

ταῦτα βροτοῖς λέγειν ἐν πτερόεντι τροχῷ 
παντᾷ κυλινδόμενον Ρ. 3. 32. πτερόεντ᾽ 
αἰετὸν Ῥ. 2. 60. πτερόεις --- Πάγασος 

Ι. 7. 44. Ὁ. {καϊδιενεὰ πτερόεντα 

δ᾽ ἵει! γλυκὺν Πυθῶνάδ᾽ ὀιστόν Ο. 9. 11. 
ς. (-Ξ ποτανός) πιοῖ., φοανίηρ καὶ 

πτερόεντα νέον σύμπεμψον ὕμνον ἴ. 6. 68. 
ἃ. ἔταρ. πτε[ρ]οε[ τ. 14. 7. 

πτερόν] (-ά, -οἵσι(ν).) ιοἱὴ α. πτεροῖσίν 
τ᾽ ἀκάμαντας ἵππους Ο. 1. 87. ἄνδρας 

πτεροῖσιν νῶτα πεφρίκοντας ἄμφω πορ- 
φυρέοις Ρ. 4. 183. Ρ. τηρῖ., ζανίαηὰ 

ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαί- 
ταν Ο. 14. 24. πολλὰ δὲ πρόσθεν πτερὰ 
δέξατο νικᾶν Ῥ. 9. 126. 

πτέρυξ] υἱηξ 8. Διὸς αἰετός, ὠκεῖαν 
πτέρὕγ᾽ ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις Ρ. 1. θ. 
Β. πιεῖ. εἴη μιν εὐφώνων πτερύγεσσιν 
ἀερθέντ᾽ ἀγλααῖς Πιερίδων --- ἔρνεσι φρά- 
ξαι χεῖρα (τοῖς ἐγκωμίοις μέλεσιν Σ.} 1. 1. 



πτίσσω 

04. πς«. γα. 
2447, τ. δ3. 

πτίσσω] πυθμένα {πτίξεις (υ}}0 5οῆβὰ 
οοἀά.: πτάξεις ςοηὶ. Εἀπιοηά8: ποθ᾽ ἥξεις 

ἍΝ11.) ἐν. 801. 

ΤΠτοιόδωρος] ἰδίμον οὐ ὙΒοββ8105 οἱ Κζοσ- 
ἐπί, ρσταηδίαιπες οὐ Χοπορῆου δηὰ 

Ὁτοῖδοῦ οἱ Τεγρϑβῖδβ. Πτοιοδώρῳ σὺν 

πατρὶ μακρότεραι Τερψίᾳ θ᾽ ἕψοντ᾽ 'Ἔρι- 
τίμῳ τ’ ἀοιδαί (Πτῳοδώρῳ οοπί. Βετρκ) 
Ο. 18. 41. 

πτερ)ύγεσσι κί Ρ. Οχγ. 

πτολίεθ'ρον] οἰϊαδεὶ κλειναὶ ᾿Αθᾶναι, 

δαιμόνιον πτολίεθρον ἔτ. 70. 8. 

πτολίπορθος, -ον] οἱἐν ἀεείνογίηρ σπτολι- 

πόρθοις ἐν μάχαις Ο. 8. 8δ. 

πτόλις] ν. πόλις, Δ. 1. 6, Δ. 4.1. 6. 

πτύξ] (οἴ. πτυχά Ὁ.) υαἱϊεν ἸἨπτυχὶ Τομά- 
ρου ἱ. 6. ἢ δἰϊς οἱ ϑοάοῃβ ἔς. 89. 7. 

πτῦχά] α. [οἷά ταεῖ. ξένον --- κλυταῖσι 

δαιδαλωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς Ο. 1. 106. 

Ὁ. υαΐϊεν Κρισαίαις ἐνὶ πτυχαῖς Ρ. 6. 

18. Πίνδου κλεενναῖς ἐν πτυχαῖς Ρ. 9. 16. 
ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς ὀκτὼ στεφάνοις 

ἔμιχθεν ἤδη ὶ. ε. δὲ πες ᾿5:Ππιΐδῃ βαπιοβ 

Ν. 2. 21. 

Πτώιος] βου οἱ Αρο!]ο δπὰ Ζουχίρρο, νῇο 
ὕᾶνε πἰ5 τὴς ἴο Μί. Ριοίοη ἴῃ Βοὶοῦδ, 

ὙΠ ΕΓΘ τνὰ8 8 ϑαποΐυδτν οὗ Αρο]ο. καί 

ποτε τὸν τρικάρανον Πτωίου κευθμῶνα 

κατέσχεθϑε ἔτ. ὅ1 Ὁ. ἰεϑῖ., Σ Ῥαυ8., 9. 28. 6, 

οὗτος (-- Παυσανίας) ᾿Αθάμαντος καὶ 

Θεμιστοῦς φησὶ τὸν Πτῶον, Πίνδαρος δὲ 
ἐν ὕμνοις ᾿Απόλλωνος καὶ τῆς ᾿Αθάμαντος 

θυγατέρος Ζευξίππτης (τ. ὅ1.. Ἰεν Πτώιω[ι 
Πα. 7.1.2. 

Ἡτῳόδωρος] ν. Πτοιόδωρος. 

πτώσσω)͵ (οί. πτάσσω.) δἀλιᾷ κατὰ 
λαύρας δ᾽ ἐχθρῶν ἀπάοροι πτώσσοντι 8. 

ἴμοβε Ψηὸ παν ὕδοῃ ἀοίοαίςςα ἰῃ τὰς 

βϑτε8 Ρ. 8. 81. 

πυγμά] ῥοχίηρ ἄνδρα παρ’ ᾿Αλφειῷ 
στεφανωσάμενον αἰνέσω πνγμᾶς ἄποινα 

Ο. 7. 16. Δόρυκλος δ᾽ ἔφερε πυγμᾶς τέλος 
Ο. 10. 67. 

πυγμᾶχία)] δοχίηρ πτεᾶς --- πυγμαχίας 
ἕνεκεν Ο. 11. 12. ἕτερον οὔ τινα οἶκον 
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ἀπεφάνατο πυγμαχία {πλεόνων ταμίαν 
στεφάνων Ν. 6. 28. 

πύγμᾶἄχος] δοχεν Νικοκλέος μνᾶμα πυγ- 

μάχον κελαδῆσαι [. 8. θ2. 

Πυθάγγελος) {ἀἴδες οἱ Ἐσδεκταίςεβ οἱ Οτ- 
σΒοσιοῃο5. ᾽Εχεκράτει παιδὶ Πυθαγγέ- 
λω (Πυθαγγέλον Ῥίηδατίςε!) δέν. 3888. 
6. 

Πυθέας] 905 οἱ ᾿ιαιροη οἱ Αἰρίπα, οἰάοτ 
Ὀτγοῖδοσ οὐ ῬΒγ 488, νἱοΐοῦ ἰῃ Νεπιοδα 

Ῥϑηκβου, οἰ. ϑονογγιθ, Βδοσου]άς, 

4δ 1. Λάμπωνος υἱὸς Πυθέας εὐρνσθε- 

νὴς νίκη Νεμείοις παγκρατίον στέφανον 
Ν. δ. 4. καὶ νῦν τεὸς μάτρως ἀγάλλει 

κείνου ὁμόσπορον ἔθνος, Πυθέα (Μίπρατε!!: 

Πυθέας ςοἀά.) Ν. 6. 48, τὶν δ᾽ ἐν ᾿Ισθμῷ 

διπλόα θάλλοισ᾽ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, 
Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίου 

(ἀμφοτέροις ὑμῖν, σοί τε καὶ τῷ Πυϑέᾳ Σ.) 
Ι. δ. 19. αἰνέω καὶ Πυθέαν ἐν γνιοδάμαις 

Φυλακίδᾳ πλαγᾶν δρόμον εὐθνπορῆσαι 
(Ρεσβδρθ Ὀδοδυβα Ρ. Βαὰ δοῖϊοὰ 828 ἢ 5 

Ῥτγοίμεγ'β ἰγαϊποσ) 1. δ. 689. Φυλακίδᾳ γὰρ 

ἦλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε κώμων 

Εὐθυμένει τε 1. 6. δ8. οἱ. (τ. 4. 
Ἡσθιάς) (8ς. ἑορτά.) Ῥγίλίαν {εε!ἰυαὶ 

Πυϑιάδος δ᾽ ἐν δρόμῳ Ρ. 1. 82. κλεεννᾶς 
ὅτι εὖχος ἤδη παρὰ Πυϑθιάδος ἵπποις ἑλὼν 
Ῥ. δ. 21. ἐν Πυθιάδι Ρ. 8. 84. 

Ποθιονίκας] ἱηλεν ἐπ ἰλε Ῥγικίαη ραπιδς 
ἐθέλω χαλκάσπιδα Πυθιονίκαν σὺν βαθυ- 

ζώνοισιν ἀγγέλλων Τελεσικράτη Χαρίτεσσι 
γεγωνεῖν Ρ. 9. 1. 

Πυοθϊόνϊκος, -ον] 7)ογ α Ῥγίλίατι υἱείονν 
Πυθιόνικος --- ἑτοῖμος ὕμνων θησαυρὸς 

Ῥ, 6. ὃ. Πυϑθιόνικον τιμὰν Ῥ. 8. ὅ. 

πόθϊος) (-ἰον, -ἰον, -ἴε; -ἰων, -ἰοισ(ι).) 

Ῥγιπίαη ἃ. δά)., παρὰ Πύθιον 
᾿Απόλλωνα Ο. 14. 11. ἀέθλων Πυθίων 

Ῥ, 8. 18. “Τίύθιον ναόν" Ῥ, 4. δὅ. στεφά- 
νῶν Πυθίων Ῥ. 10. 260. ἐν Πυθίοισι δὲ 

δαπέδοις κεῖται Ν. 7. 84. μαντεύμασι 

Πυθίοις 1. 7. 15. Ὁ. 8υῦ8., α. τηᾶϑβς., 

ἐπε Ῥγιλίαη . 6. Αρο]ο. ὃς τάνδε νᾶσον 
εὐκλέι προσέθηκε λόγῳ καὶ σεμνὸν ἀγλααῖσι 

μερίμναις Πυθίου Θεάριον Ν. 8. 70. λέχει ἢ] 

κόρα μιγεῖσ’ ᾿ωὠκεανοῦ Μελία σέο, Πύθι(ε 
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Πα. 9. 48. β. ἡ. ρὶ., Ῥγνήμαη ρανμδς 

ἐν Πυϑίοισί τε νικᾶν Ν. 2. 9. 

πυθμήν] ἀερί)ς Ταρτάρου πυθμένα ἐπτί- 
ξεις[ ἀφανοῦς σφυρηλάτοις ἀνάγκαις ἐτ.207. 

Ποθόντκος] ἰαϊπετ οὐ ΤΗτγαβγά βίο. ἣ 

πατρὶ Πυθονίκῳ τό γέ νυν ἣ Θρασυδάῳ 
(Τείς.. : Πυθιονίκῳ οοαά.) Ῥ. 11. 48. 

Πῦθώ] (Πυθώ, -οἵ, -ὀΐ, -οἵ νος.: -ὥθεν.) 
Περι, Ῥγιλδο ᾿Ολυμπίᾳ Πυθοῖ τε 

νικώντεσσιν Ο. 1. 10. Πυθοῖ τ᾽ ἔχει στα- 
δίου τιμὰν Ο. 18. 87. ᾿Απόλλων ἅ τε 
Πυθὼ Ρ. 4. θ6. ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ 
Πελινναῖον ἀπύει Ρ, 10. 4. ᾿Ολυμπίᾳ --- 
Πυθοῖ τε Ῥ. 11]. 49. πόρε, Λοξία, τεαῖσιν 
ἀμίλλαισιν εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον 
Ι. ἡ. 81. χρυσέα κλυτόμαντι Πυθοῖ Πα. 

6. 8. ΠΊνψθόι τε (βϑὰρρ. 1.ο061) Ρ. Οχγ. 

2442, τ. 81. ἰεοϑῖ., Σ Αδβοι., Εππ. ὃ, 

ΠΙνδαρός φησι πρὸς βίαν κρατῆσαι Πυθοῦς 
τὸν ᾿Απόλλωνα, διὸ καὶ ταρταρῶσαι 

ἐζήτει αὐτὸν ἡ Γῆ ἔτ. δ5. -ὥθεν, ἤγογε ἐΠ6 

Ῥυηίαη [6ε σαὶ, εἴη μιν --ο ἔτι καὶ Πυ- 

θῶθεν ᾿Ολυμπιάδων τ᾽ ἐξαιρέτοις ᾿Αλφεοῦ 
ἔρνεσι φράξαι χεῖρα (Ῥδὺν : Πυθόθεν οοἀά.) 

Ι. 1. 06. 
Πισθών] (-ὥνος, -ὥνι, -ὥνα: -ὥνάδε; -ωνό- 

θεν.) Ῥγίλο, Ῥεὶρδὲ ἐν δὲ Πυθῶνι χρη- 

σθὲν παλαίφατον τέλεσσεν Ο. 2. 89. ᾽Ολυμ- 

πίᾳ μὲν --- Πυϑῶνι δὲ --- ᾿Ισθμοῖ τε Ο. 2. 
49. πετραέσσας -- ἐκ Πυθῶνος Ο. 6. 48. 

᾽Ολυμπίᾳ στεφανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ 
Πυθῶνος Ο. 12. 18. ἐν δ’ ἄρα μηλοδόκῳ 

Πυθῶνι Ρ. 8. 27. Λατοίδαισιν ---- Πυθῶνί 
τ᾿ Ρ. 4. 8. Πυθῶνι δίᾳ Ρ. 1. 11. Πυθῶνος 
ἐν γνάλοις Ρ. 8. 68. ἐν Πυθῶνι --- ἀγαθέᾳ 

Ρ. 9. 11. ὄφρα Θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ 

ὀρϑοδίκαν γᾶς ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾽ Ῥ. 11. 

9. δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ Πυθῶνος 

Ῥ. 13, δ. ἐν ἀγαθέᾳ --- Πυθῶνι κράτησεν 
Ν. 0. 85. ματέρι καὶ διδύμοις παίδεσσιν 

αὐδὰν μανύει Πυθῶνος αἰπεινᾶς ὁμοκλάροις 

ἐπόπταις Ν. 9. ὅ. ἐκράτησε δὲ καί ποθ᾽ 

“ἕἙλλανα στρατὸν Πυθῶνι Ν. 10. 28. ἐν 
Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ ᾿Ολυμπίᾳ ἀέθλων 
Ν, 11. 28, -ὥνάδε, ἀλλ᾽ ὁ μὲν Πυθῶνάδ᾽ 
- ᾧχετ᾽ ἰών Ο. ὁ. 837. πτερόεντα δ᾽ ἵει 
γλυκὺν Πυθῶνάδ᾽ ὀιστόν Ο. 9. 12. -ωνό- 

Πόλος 

θεν, ἔχοντα Πυθωνόθεν τὸ καλλίνικον λυτή- 

ριον δαπανᾶν μέλος χαρίεν Ῥ. ὅ. 10ῦ. 

Πυ᾽θωνόθι[εν Πα. 6. 12. 

πῦκϊνός, πυκ'νός] «λνεισά Σίσυφον μὲν 
“πυκνότατον παλάμαις ὡς θεόν Ο. 18. δῶ. 

πυκινὰν μῆτιν κλύοντες (3ς. Μηδείας) Ῥ. 4. 

δ8. πυκινῷ --- θυμῷ (8ς. Πελία) Ρ. 4. 78. 

ἀμφὶ πυκναῖς Τειρεσίαο βουλαῖς (Ῥαυν: 

Τειρεσίαο πυκιναῖς οοὐά.) 1. 7. 8. ἀπὸ 

Τανγέτοιο μὲν Λάκαιναν ἐπὶ θηρσὶ κύνα 
τρέχειν πυκινώτατον ἑρπετόν ἐγ. 106. 8. 

πύκτας] δοχεν πύκτας δ᾽ ἐν ᾿Ολυμπιάδι 

νικῶν Ο. 10. 10. πύκταν τέ νιν καὶ παγ- 

κρατίῳ φθέγξαι ἑλεῖν ᾿Επιδαύρῳ διπλόαν 
νικῶντ᾽ ἀρετάν Ν. ὃ. 582. 

πόλα] (-ἄν, -αισ(ι), -ας.)} ΡΙ., ραίε τοὶ 
μὲν οἰχθεισᾶν πυλᾶν ἐς θαλάμου μυχὸν 

εὐρὺν ἔβαν Ν. 1. 41]. οὗ εἰτἰε8, ἄλλαι δὲ 

δύ᾽ ἐν Κορίνθον πύλαις ἐγένοντ᾽ ἔπειτα 
χάρμαι (δὲ ἐπε Ι5:πιαα μαπιε8) Ο. 9. 88. 
ἐν Κάδμον πύλαις (αἰ ΤΌ 68) Ρ. 8. 47. 

τρὶς μὲν ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών (αἱ 
Ιβεμγαίδη βαπι68) Ν. 10. 297. παρ᾽ εὐτει- 
χέσιν Κάδμου πύλαις 1. 6. 15. πιοῖ., οἵ 

Βοῆᾷ, χρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπιτ- 

νάμεν αὐταῖς Ο. 6. 37. (ε5ὲ., ϑίταῦο, 

8. δ. ὅ, ἃς (-- ἴα βϑἰγαὶϊϊ8 οἱ Οἰδγαϊ δῦ) 

Πίνδαρος καλεῖ πύλας Γαδειρίδας, εἰς ταύ- 

τας ὑστάτας ἀφῖχϑαι φάσκων τὸν Ἡρα- 

κλέα ἐτ. 250. 

Πυλάδας] 5Ξ0η οἵ διτορμίοβ, κίηρ οἵ ῬΒοικίβ, 
{πεπὰ οὐ Οταβίεβ. ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι 

Πυλάδα νικῶν ξένου Λάκωνος ᾿Ορέστα (εὲ 

ῬεΙρδ ἐπ᾿ ῬΠοΙΙ8) Ρ. 11. 15. 
Πύλος] οἰ(γ οἱ Μεββεηΐα (Ρ. 8. 35) ἰουπά δά 

ΌὈν Νείουϑ, ἐπεὶ ἀντίον πῶς ἂν τρι- 

ὁδοντος Ἡρακλέης σκύταλον τίναξε χερ- 
σίν, ἁνίκ᾽ ἀμφὶ Πύλον σταθεὶς ἤρειδε 
Ποσειδάν; Ο. 9. 81. δοιοὶ δ’ ὑψιχαῖται 
ἀνέρες, ᾿Εννοσίδα γένος, αἰδεσθέντες ἀλκάν, 

ἔκ τε Πύλου καὶ ἀπ᾽ ἄκρας Ταινάρον (8ς. 

ἦλθον: ἱ. 6. ῬεΥ ΚΙ γάθηοβ ἀπὰ ΕἙΌΡΒΔΙΩΟΒ: 

Νηλέως γὰρ ὁ Περικλύμενος, ὁ δὲ Νηλεὺς 
Ποσειδῶνος υἱός Σ.) Ρ. 4. 174. μαντήιον" 

τῷ Λακεδαίμονι ἐν "Ἄργει τὲ καὶ ζαθέᾳ 

Πύλῳ ἕνασσεν ἀλκάεντας Ἡρακλέος ἐκ- 
γόνους Αἰγιμιοῦ τε (8ς. ᾿Απόλλων: ἀπὸ 



πυνθάνομαι 

τῆς Πύλον τὴν Μεσσήνην σημαίνει. τρι- 

μερὴς δὲ ἡ τῶν Ἡρακλειδῶν διαίρεσις᾽ οἵ 
μὲν γὰρ ᾿Αριστοδήμον παῖδες ἔσχον τὴν 

Λακωνικήν, ὁ δὲ Τήμενος τὸ "Ἄργος, ὁ δὲ 
Κρεσφόντης τὴν Μεσσήνην Σ.) Ρ. 6. 70. 

πυνθάνομαι) ἱεαγη (οἴ. πεύθομαι) ἐπεὶ τίνα 

πάτραν, τίνα οἶκον ναίων ὀνυμάξεαι 

ἐπιφανέστερον ᾿Ελλάδι πύθέσθαι; Ρ. 7. 8. 
πύξ] αἱ δοχίτι ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν 

εὑρόντα Ο. 7. 89. 
πῦρ] (πῦρ, πυρός, πυρί, πῦρ.) {ἐγδ ι. ὁ 

δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ ἅτε διαπρέπει 
Ο. 1. 1. ύδατος --- πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμάν 

Ο. 1. 48. πῦρ πνεόντων ἀρχὸς ἵππὼν 
Ο. 7. 11. ὑπὸ στερεῷ πυρὶ Ο. 10. 86. 
Χίμαιραν πῦρ πνέοισαν Ο. 18. 90. τὸν 

αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις αἰενάου πυ- 

ρός Ρ. 1. θ. τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτον 
πυρὸς ἀγνόταται ἐκ μυχῶν παγαί Ρ. 1. 51. 

πῦρ ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἐνθορὸν ἀίστωσεν 
ὕλαν Ρ. 8. 36. πυρὶ καιόμενος Ρ. 8. 102. 

φλόγ᾽ --- πνέον καιομένοιο πυρος Ρ. 4. δ δ. 

πῦρ δέ νιν οὐκ ἐόλει Ρ. 4. 238. εἴ ποτε 
χειμέριον πὺρ ἐξίκηται λοίσθιον (86. δρῦς) 
Ρ. 4. 200. πῦρ δὲ παγκρατὲς θρασυμαχά- 
νῶν τὲ λεόντων ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκμὰν 

καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων Ν. 4. 62. 
γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ ἱ. 6. οαγέμεηννασα 
Ν. 10. 858. ματέρ᾽ --- πολεμίῳ πυρὶ 
πλαγεῖσαν Πα. 2. 80. χρῆν ἄρα Πέργαμον 

εὐρὺν ἀιστῶσαι σέλας αἰθομένου πυρός 

Πα. 0. 98. ὁ παγκρατὴς κεραυνὸς ἀμπνέων 

πῦρ Δ. 3. 106. θύματα μειγνύντων πυρὶ 

τηλεφανεῖ Θρ. 7. 9. πῦρ πνέοντος -- 

κεραυνοῦ ἔτ. 140. 1. πυρὶ δ᾽ ὑπνόωντεϊ 

σώματα (ὥπτων ςοπὶ. 5611) ἔτ. 168. 8. 

τὸ πεπρωμένον οὐ πῦρ οὐ σιδάρεον 

σχήσει τεῖχος ἔτ. 282, Ὁ. ἦεαΙ ἢ θερινῷ 
πυρὶ περθόμενοι δέμας ἣ χειμῶνι Ῥ. 8. 60. 

πῦρά] “ὠπεγαὶ ῥγε ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα πυρᾶν 
νεκρῶν τελεσθέντων Ταλαϊονίδας εἶπεν 

(τελεσθεισᾶν σοί. Ῥδατ; νεκροῖς ΜΙ; 
ν. τελέω) Ο. 6. 16. καιομένα δ᾽ αὐτῷ 

διέφαινε πυρά Ρ. ὃ. 44. ἑπτὰ γὰρ δαίσαντο 
πυραὶ νεογνίους φῶτας Ν. 9. 84. ἀλλά οἱ 

παρά τε πυρὰν τάφον θ᾽ ᾿Ελικώνιαι παρ- 
θένοι στάν 1. 8. δ7. 

459 πῶς 

πύργος] ἰοιϑεν δράκοντες, ἐπεὶ κτίσθη 

νέον, πύργον ἐσαλλόμενοι τρεῖς Ο. 8. 38. 

ταεῖ., ὁ Βάττον δ᾽ ἕπεται παλαιὸς ὄλβος 
- πύργος ἄστεος ὄμμα τε φαεννότατον 
ξένοισι Ῥ. δ. δύ. τετείχισται δὲ πάλαι 

πύργος ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀναβαίνειν (οἴ. 
Πα. 2. 38}1. ὅ. 46. 

πῦροφόρος, -ον]} ον» δεαγίηβ τὰν πυρο- 
φόρον Λιβύαν 1. 4. δ4. 

πύρόω] ἀεείνον ὃν γε ἐπεὶ ἀμφ᾽ 'Ἑλένᾳ 
πυρωθέντων Τρώων ἔλυσε δόμους ἁβρό- 
τατος (πυρωθέντας οοηὶ. ὅ5ης6}}, Βετρκ) 

ῬΟῚΙ. 88. 

πυρπᾶλμος 86πη58. ἀυῦ., οἵ ἐλ βνε!απά (Οἰ!- 
ἀετγϑὶςενςοὴ) πυρπάλαμον βέλος ὀρσικτύ- 

που Διός (ἰ. 6. ῥ΄᾿γεδο!! ἰγονη δε παπὰ 

9) 0. 10. 80. 
Πύρρα] νἱίε οὗ Ῥευκα!ίοη. Πύρρα Δευ- 

καλίων τε Παρνασσοῦ καταβάντε δόμον 

ἔθεντο πρῶτον Ο. 9. 43. 

πυρσός] ἰογοῦῆδ προφρόνων Μοισᾶν τύχοι- 
μεν, κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίοσ- 

σφ τ. 4. 48. Ἰππεύει πυρσῷ κατάκομος 
λάμποντι (ξς. “Ἤλιος) ῥϑέτ. 356. 

πυρφόρος] {ϊγεδεανίπρ Ζεὺς δ’ ἐπ᾿ "ἴδᾳ 

πυρφόρον πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν Ν. 10. 
11. “ἔδοξε γὰρ τεκεῖν πυρφόρον ἐρι[ --- Ἰ 
“Ἑκατόγχειρα᾽᾽ (ν. τίκτω) Πα. 84. 30. 

πω] ο. πορ., 50! γεῖ σύμβολον δ᾽ οὔ πώ 

τις ἐπιχθονίων πιστὸν --- εὖρεν Ο. 12. 17. 

ἁ Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής πτω τότ᾽ ἦν 

οὐδ᾽ ἐργάτις 1. 2. 6. [ἦβαν γὰρ οὐκ ἅπει- 
ρον ὑπὸ χόα (νεὶ χεία) πὼ καλῶν δάμασεν 

(οοά, σοπέγα πιεῖσ, : ὑπὸ χείᾳ καλῶν Τας]., 

εἀά. ριοῆίφυε: ἑοτγί. Ἰοοὺβ πιαρίβ σοστυρ- 

05) 1. 8. 70. 

πῶλος] (ἡ) “οὐ κείνας --- ποικιλανίους 

ἐδάμασσε πώλονς Ρ. 2. 8. 

πως} σονιεθοῖυ Ἴδας ἀμφὶ βονσίν πως 

χολωθείς Ν. 10. 60. 
πῶς] λοω α. ἱπιτοάυςίπᾳ αἶτ. αυςϑί, ἐπεὶ 

ἀντίον ττῶς ἂν τριόδοντος ᾽Ἡρακλέης σκύ- 

ταλον τίναξε χερσίν; (ν. Ἡξεαάϊατα- ποχ. 

οὐ Ηεγοπάδβ, 3. 72) Ο. 8.380. ΡΒ. ἱηῖσο- 

ἀυοῖπρ ἱπάϊγ. ᾳυσβί. αἰδέομαι μέγα 
εἰπεῖν ἐν δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένον, ττῶς 
δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον Ν. ὅ. 15. 



ῥα 4600 

ῥα) -- ἄρα (βάρβιτος)- τόν ῥα Τέρπαν- 
δρός ποθ᾽ ὁ Λέσβιος εὗρεν ἔτ. 128. 1. αἀὰ. 

καί, καί ῥά μιν χώρας ἀκλάρωτον λίπον 

Ο. 7. ὅ9. καί ῥά μιν Μάγνητι φέρων πόρε 

Κενταύρῳ διδάξαι Ρ, 8. 4δ. καί δ᾽ ἦλθον 
Πελία μέγαρον Ρ. 4. 1834. καί ῥά οἱ Ρ. 4. 
189. 

ῥάβδος) (ἡ) «“(α"} οὐδ᾽ ᾿Αἰδας ἀκινήταν 

ἔχε ῥάβδον, βρότεα σώμαθ᾽ ᾧ κατάγει 

Ο. 9. 38. “Ὅμηρος --- αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώ- 

σαῖς ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν θεσπε- 

σίων ἐπέων λοιποῖς ἀθύρειν (ἀντὶ τοῦ 

κατὰ ῥαψῳδίαν Σ.}1. 4. 88. 
Ῥἄδάμανθῦς) Ἰυάξε ἰπ Ηδάεβ. βουλαῖς 

ἐν ὀρθαῖσι ἹΡαδαμάνθυος, ὃν πατὴρ ἔχει 
μέγας ἑτοῖμον αὐτῷ πάρεδρον Ο. 2. 78. 

ὁ δὲ 'Ραδάμανθυς εὖ πέπραγεν, ὅτι φρε- 
νῶν ἔλαχε καρπὸν ἀμώμητον Ῥ. 2. 18. 

ῥδϊιος} ἐαςιν τὸ διδάξασθαι δέ τοι εἰδότι 

ῥάτερον (Βοςοκῆ: ῥαίτερον οοἀά.) Ο. 8. 

60. ῥάδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι καὶ 
ἀφανυροτέροις Ρ. 4. 212. 

ῥαθάμιγξ) ἀνοῤρ χέων ῥαθά[μιγ)γα (ϑὰρρ. 
Ψίτο1}) Πα. 17. 9. 

ῥαίνω] (ῥαίνω; -ων; -ἐμεν: Ρα58. ῥανθεισᾶν 
8οζ.) δεςργίηλίε ᾿Αχιλέος" ὃ καὶ Μύσιον 

ἀμπελόεν αἵμαξε Τηλέφον μέλανι ῥαίνων 

φόνῳ πεδίον 1. 8. δ0. πιεῖ., μεγαλᾶν δ᾽ 
ἀρετᾶν δρόσῳ μαλθακᾷ ῥανθεισᾶν κώμων 

ὑπὸ χεύμασιν (ν.]. μεγάλαν δ᾽ ἀρετὰν --- 
ῥανθεῖσαν) Ρ. δ. 100. ᾿Αλκμᾶνα στεφάνοισι 

βάλλω, ῥαίνω δὲ καὶ ὕμνῳ Ρ. 8. δή. ὕμμε 
τ᾽ --- τέθμιόν μοι φαμὶ σαφέστατον ἔμμεν 
τάνδ᾽ ἐπιστείχοντα νᾶσον ῥαινέμεν εὖὐλο- 

γίαις 1. 6. 21. 

ῥαίω) «“λαμεν αἰὼν δὲ δι᾽ ὀστέων ἐρραί- 
σθη (οοάά.: ἐραίσϑη ΟὨτΙ51) ἔτ. 111. ὃ. 

ῥάμμα] ν. λυθίραμμος. 
[δάσσω, ἐἄνοὼ ἀοη ῥάξεται (οοπὶ. ΟἹ]- 

ἀογβίεενο: ἄρξεται ςοἀά,, 4. ν.) Ο. 8. 48.) 

ῥαπτός] «ἐΠολεὰ Ιορείλεν ταεῖ. Ὁμηρίδαι 
ῥαπτῶν ἐπέων --- ἀοιδοί Ν. 2. 2. 

Ῥέα] νυἱίε οἱ Κτοποβ, τιοῖμοσ οἱ Ζου. 
ἀλλ᾽ ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας Ο. 2. 12. πόσις 
ὁ πάντων 'Ρέας ὑπέρτατον ἐχοίσας θρόνον 

Ο. 2. 77. [Ῥέας πόρον ν. ᾿Αρεία Ν. 9. 41. 

παῖ 'Ρέας --- Ἑστία Ν. 11. 1. ἐλασίβροντα 
παῖ Ῥέας ἐγ. 144. 

ῥέεθρον] Ξίγεαη: σόν τε, Κασταλία, παρὰ 
᾿Αλφεοῦ τε ῥέεθ'ρον Ο. 9. 18. ἐπ’ ᾿Αλφεοῦ 
ῥεέθροισιν Ο. 18. 86. ἐπ’ ᾿Ασώπον ῥε- 
ἐθ'ροις Ν. 9. 9. ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν 
καὶ παρ᾽ Εὐρώτᾳ πέλας (ἰ. 6. αὲ ΤΠοῦα8 
δηὰ ϑρασίδ) 1. 1. 29. Κάστορος δ᾽ αἰχμὰ 
Πολυδεύκεός τ’ ἐπ᾽ Εὐρώτα ῥεέθ'ροις (βο. 

γέρας ἔχει) 1. ὅ. 88. 
ῥέζω] (ῥέζοντ(α), -οντας; ῥέξαις) α. 2εγ- 

ἴονηι ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς κάλλιστά 
τε ῥέξαις Ο. 9. 94. κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν 

ἐχθρὸν --- καλὰ ῥέζοντ᾽ ἔννεπεν Ῥ. 9. 96. 
ἐπεὶ ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν Ν, 4. 82. 
Ῥ. ταογίἐεε κλειτὰς ὄνων ἑκατόμβας 

ἐπιτόσσαις θεῷ ῥέζοντας Ρ. 10. 84. 

“Ῥεία 9] ν. ᾿Αρεία. 

ῥέπω)] α. Ξισίπρ ἐπ ϑαίαποε ὄ τι γὰρ πολὺ 
καὶ πολλᾷ ῥέπῃ, ὀρθᾷ διακρίνειν φρενὶ --- 
δυσπαλές (Βεοτγρκ: ῥέποι οοἀά,, ῥέπει ὈγΣΖ.) 

Ο. 8. 233. Β. πιοῖ., οονδ ἄοινι τὸν 

δὲ σύγκοιτον γλυκὺν παῦρον ἐπὶ γλεφάροις 

ὕπνον ἀναλίσκοισα ῥέποντα πρὸς ἀῶ ()οἱῃ 
ἐπὶ γλ. ἰτῃ ῥέποντα) Ρ. 9. 28. 

ῥέω] γιη, βοὼ ᾿Αλφεὸν εὐρὺ ῥέοντα 
Ο. δ. 18. νῦν ψᾶφον ἑλισσομέναν ὁπᾷ 
κῦμα κατακλύσσει ῥέον Ο. 10. 10. νότιον 

θέρος ὕδατι ζακότῳ ῥέον (ϑοϊτ.: ἱερὸν 
ςοἀά. Ὀίοη. Ηδ}].) Πα. 9. 18. 

ῥηγμίν] «λογε οἱ τῆς 568 (Φῶκος) ὃν 
Ψαμάθεια τίκτ᾽ ἐπὶ ῥηγμῖνι πόντου Ν. 
δ. 18. 

ῥήγνυμι)] αν ἧ μὰν ἀνόμοιά γε δάοισιν 
ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν (ες. Αἴας καὶ 
᾿Οδυσσεύς) Ν. 8. 29. (ῥήξεται (οοπὶ. 
Βετρκ.: ῥάξεται Ν)}}.: ἄρξεται ςοἀά.) 

Ο. 8. 48. 
ῥῆμα] (ῥῆμα ποπι., δος., ῥήματα.) 8. 

ωὐογὰ ῥῆμα δ᾽ ἐργμάτων χρονιώτερον 
βιοτεύει, ὅ τι κε σὺν Χαρίτων τύχᾳ γλῶσσα 
φρενὸς ἐξέλοι βαθείας Ν. 4. θ. οἷον αἰνέων 
κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι, ῥήματα πλέ- 

κων Ν, 4. 94. Ῥ. φαγϊηξ τῶν δ᾽ 



ῥῆσις 

Ὁμήρου καὶ τόδε συνθέμενος ῥῆμα πόρ- 
συν᾽ Ῥ. 4. 218. νῦν δ᾽ ἐφίητι (3ς. ἁ Μοῖσα) 

(τὸ) τὠργείον φυλάξαι ῥῆμ᾽ ἀλαθείας 

(5) ἄγχιστα βαῖνον, χρήματα χρήματ᾽ 
ἀνήρ 1. 2. 10. 

ῥῆσις] γεῤοτί φαντὶ δ᾽ ἀνθρώπων παλαιαὶ 

ῥήσεις Ο. 7. ὅδ. παλίγγλωσσον δέ οἱ 

ἀθάνατοι ἀγγέλων ῥῆσιν θέσαν Ν. 1. δ9. 

Ῥῆσος) «Ἃ Τατγαςίδῃ Κίηρ, βοπ οἱ ϑίγγιηοῃ. 
ἴοβῖ., Σ Τ ἤοπι., Κὶ 486, ἱστορεῖ δὲ ΠΙίν- 
δαρος ὅτι καὶ μίαν ἡμέραν πολεμήσας πρὸς 
“Ἕλληνας μέγιστα αὐτοῖς ἐνεδείξατο κακά, 

κατὰ δὲ πρόνοιαν Ἥρας καὶ ᾿Αθηνᾶς 

ἀναστάντες οἱ περὶ Διομήδεα ἀναιροῦσιν 
αὐτόν ἴγ. 262. 

ῥητός] ἰο δέ «ῥοῖε; 7γτὸον οὐ ῥητ(ο) (βιρῃ. 

1οὉ6]) Πα. 17. ἃ. 4. 

ῥἰγέω)] δὲ οοἰὰ ταεῖ., εἰ δὲ Θεμίστιον 
ἵκεις ὥστ᾽ ἀείδειν, μηκέτ ῥίγει (ν. ϑοῃδάο- 
ννα]άς, 2833) Ν. δ. δ0. 

ῥίζα) τοοί τας. ὅθεν σπέρματος ἔχοντα 
ῥίζαν πρέπει τὸν Αἰνησιδάμον Ο. ῶ2. 46. 

“φαμὶ γὰρ --- ᾿Επάφοιο κόραν ἀστέων 
ῥίζαν φυτεύσεσθαι μελησίμβροτον᾽" (ν. Βατ- 

τοῖῖ, Ἡρφτγεμεβ, 19δ4, 4361) Ῥ, 4. 1. νιν 

(-- Κυράναν) πολυμήλον καὶ πολυκαρπο- 

τάτας θῆκε δέσποιναν χθονὸς ῥίζαν ἀπεί- 

ρου τρίταν εὐήρατον θάλλοισαν οἰκεῖν 

(τρίτην μοῖραν τῆς ἠπείρον γῆς, τοντέστι 
τὴν Λιβύην Σ.) Ῥ. 9. 8. ᾿Αχιλεύς, οὖρος 
Αἰακιδᾶν, Αἴγιναν σφετέραν τε ῥίζαν πρό- 

φαινεν (φησὶ τοὺς προγόνους Σ.} 1. 8. δθ. 

δίζᾳ τε Παρθ. 3. 68. 
ῥίμφα] ἐφ μν, τωοϊμὲν οἱ μὲν πάλαι --- 

ῥίμφα παιδείους ἐτόξενον μελιγάρυας ὕμ- 

νους (ῥαδίως Σ.} 1. ὃ. 8. ῥίμφα δ᾽ εἶσιν 
"Ἄρτεμις Δ. 2. 19. 

διμφάρμᾶτος, -ον] οἱ Ξτυὐἱι! ομανίοίς ῥιμ- 
φαρμάτον διφρηλασίας Ο. 8. 87. 

ῥῖνός] δλίάα τὸν μὲν ἐν ῥινῷ λέοντος 
στάντα --- ᾿Αμφιτρνωνιάδαν 1. 6. 87. 

ῥῖπά) (ἀν; -αἱ, -αἴσ(ι), -αἷσιν, -ἀς.) 8. 

δίαςί, γιεδλίηρ οἱ νἱπὰ, 8: ὠκυπόρους 
κυμάτων ῥιπὰς ἀνέμους τ᾽ ἐκάλει Ῥ. 4. 19. 

“ψάμαθοι κύμασιν ῥιπαῖς τ᾽ ἀνέμων κλο- 

νέονται᾿ Ῥ. ὃ. 48. θαλασσίαις ἀνέμων 

ῥιπαῖσι πεμφθεὶς ὑπὸ Τροίαν Ν. 8. δ9. 

46] ῥοά 

ἦν γὰρ (3.. Δᾶλος) τὸ πάροιθε φορητὰ 
κυμάτεσσιν παντοδαπῶν ἀνέμων ῥιπαῖσιν 

εαγγίεὰ οπ (δε τὡωαυϑς ὃγν {μὲ διαςίς οἱ 16 

εσἱπᾶς (ροϑὲ παντοδαπῶν αἀά, τ᾽ Θοππεῖ- 

ἄθτ) ἔν. 884. 8. ὠκύαλον {τὸ πόντοντ 

[ῥ])ιπὰν {έτάραξε καὶ Παρθ. 2. 20. μαλάσ- 
σοντες βίαιον πόντον ὠκείας τ᾽ ἀνέμων --- 

ῥιπάς (τ. 140.. 295 ὅσ’ ἀγλαὰ χθὼν 

πόντου τε ῥιπαὶ φέροισιν τ. 220. 8. 
». οπείαμρλί, δίοω βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι 

κείνου φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι κόμαν 

ἕνεπεν Ν. 1. 68. πιεῖ., ἀνδροδάμαντα δ’ 

ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπὰν μελιαδέος οἶνον 

4τ. 166. 1. ς. ἐπγοδδίηβ "οδ ὁ δὲ 

κνώσσων ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ, τεαῖς 
ῥιπαῖσι κατασχόμενος ἱ. 6. οὐ ἴῃς ἹΚγ16 

Ρ.1. 10. 
ῥδίιπτω) (αος. ἔρριψεί(ν); ῥῖψον; ῥίψαις: ρα558. 

8οσ. ῥιφθεῖσαν: ρέ. ῥερῖφθαι.) ἃ. οί, 
λπγὶ ἔλπομαι μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ 

ὡσείτ᾽ ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω --- μακρὰ δὲ 

ῥίψαις ἀμεύσασθ᾽ ἀντίους Ρ. 1. 46. χερσὶ 
δ᾽ ἄρα Κρονίων ῥίψαις δι᾽ ἀμφοῖν Ρ. 3. 57. 
ὁ τοῖ πτερόεις ἔρριψε Πάγασος δεσπόταν 

(ἀπεσείσατο καὶ κατέστρεψε Σ.}1. 7, 44. δέ 

μιν ἐν πέλαγος ῥιφθεῖσαν εὐαγέα πέτραν 
φανῆναι Πα. 7Β. 47. μελέων ἄπο ποικίλον 

[σπάῇργανον ἔρριψεν (ἔρρειψεν Π, οοτε. 
Ποῦςε1) Πα. 20. 12. Ἰριπτομενῖ ἔτ. 1114. 2. 

ἔρ]ριψεν (]ρειψεν Π: ςοττ. εἴ βαρρ. [00 6]) 
Θρ. 4. 8. Ὁ. τἱΐεν ςἔ. ἀπορρίπτω. 
ῥερῖφθαι ἔπος (παρὰ τῷ Πινδάρῳ τὸ ῥ 
ἀναδιπλασιασθὲν --- κατὰ τὴν ποιητικὴν 

ἐξουσίαν Ἡοτοάίαη 2, 789. 4δ1.,.) (τ. 818. 
ς. ἰῃ τιη6915 ἀπὸ -“--- ῥῖψον (ν. ἀπορ- 

ρίπτω) Ο. 9. 86. ἀπὸ --- ῥίψαις (ν. 
ἀπορρίπτω) Ῥ. 4. 232. 

ῥιψαύχην) ἐπ ὐλίοι [πε νιδοὶς ἐς ἰοσϑοά 
ῥιψαύχενι σὺν κλόνῳ (εἰς ςοἀά. ΡΙικατοδὲ 

Ἰθῦς, 714ς: ἐριαύχενι ΡΙας. 628: ὑψαύ- 
χενι Π.) Δ. 2. 18. 

ῥοά] (-αἱ, -ἄν, -αἷσι(ν), -άς.) ἃ. ΞἰγεαΙ, 

ομγγδηῖ ὕδατος ὧτε ῥοὰς φίλον ἐς 

ἄνδρ᾽ ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω Ν. 7. 

02. παρ’ ᾿Ισμηνοῦ ῥοᾶν (Βεγρίκ: ῥοὰν 

οοἀά.) Ν. 11. 86. Μέλ[ανό]ς τε ῥοαὶ (Ὑν1.: 
τε ποταμοῦ ῥοαὶ Π.) τ. 10. 2. ἰδίᾳ τ’ 



ῥόδον 

ἐρεύνασε τεναγέων ῥοάς Ν. 8. 28. δ. 

τῃοΐ, προμαθείας δ᾽ ἀπόκεινται ῥοαΐ 
(οἱη προμαϑείας ῥοαί) Ν. 11. 46. ποῖ. οἵ 
δοηρ, εἰ. Ν. 7. 62 5ιυρτα, ῥοαὶ δ᾽ ἄλλοτ᾽ 

ἄλλαι εὐθυμιᾶν τε μέτα καὶ πόνων ἐς 

ἄνδρας ἔβαν Ο. 2. 88. εἰ δὲ τύχῃ τις ἕρδων, 
μελίφρον᾽ αἰτίαν ῥοαῖσι Μοισᾶν ἐνέβαλε 

Ν, 7. 1]. ἀμνάμονες δὲ βροτοί, ὃ τι μὴ 
σοφίας ἄωτον ἄκρον κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖ- 

σιν ἐξίκηται ζυγέν 1. 7. 19. Ἰροαι δὲ 
Μοισαι( τ. 3348. 8. 

ῥόδον] γοΞε χθὼν ὧτε φοινικέοισιν ἄνθη- 

σεν ῥόδοις 1. 4. 18. Ἰσὶ τε ῥοδίων (ΞΡ. 

1,061) Δ. 4. ο. 3. ῥόδα τε κόμαισι μείγνυ- 

ται ἐσ. 75. 18. 
Ῥόδος) τῆς ἰΞϊαπά οὔπω --- φανερὰν ἐν 

πελάγει 'Ρόδον ἔμμεν Ο. 7. δῖ. ἂν δὲ 
Ρόδον κατῴκισθεν (8.. οἱ τοῦ Θήρωνος 

πρόγονοι!) τ. 119. ῥΓῸ ρῬεῖβ., τὰν ποντίαν 
ὑμνέων παῖδ᾽ ᾿Αφροδίτας ᾿Αελίοιό τε 

νύμφαν, Ρόδον Ο. 7. 14. 'Ρόδῳ ποτὲ 

μιχθεὶς τέκεν ἑπτὰ --- παῖδας Ο. 7. 11. 

ῥόθϊια] (τά) ὀνεακενς τπεῖ. ἀοιδᾶν ῥόθια 
δεκομένα κατερεῖς (Ξς. Αἴγινα) Πα. 6. 129. 

ῥόθος) «ἧἦομὶ ὀ πολὺν ῥφθίο)]ν ἵεσαν ἀπὸ 
στομ[άτων] ᾿Ελείθυιά τε καὶ Λάχεσις Πα. 

12,10. 

σαθρός] τωιωλοίδςον!ε (πάρφασις) ἃ τὸ 
μὲν λαμπρὸν βιᾶται, τῶν δ᾽ ἀφάντων 

κῦδος ἀντείνει σᾶθρόν Ν. 8, 34. 

σαίνω] (δοτ. ἔσᾶνεν, -αν.) ἃ. ἰαωπ προη 

α. ᾶἂος., πρὸς ο. ἃςς. σὺν ἀνάγκᾳ μιν 
φίλον καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν Ῥ. 1. 
δῶ. σαίνων ποτὶ πάντας ἄταν πάγχν 

διαπλέκει Ρ. 2. 82. Ὁ. φλοὺ 7ον ς. 

πρός ο. ἃς. ξείνων δ’ εὖ πρασσόντων, 

ἔσαναν αὐτίκ᾽ ἀγγελίαν ποτὶ γλυκεῖαν 

ἐσλοί (ἀντὶ τοῦ ἐχάρησαν Σ.) Ο. 4. 8. 

Σακάδας] ἰε8:., Ῥαυ5., 9. 380. 2, ὁ δὲ Σακάδα 
τοῦ ᾿Αργείον τὸν ἀνδριάντα πλάσας οὐ 

συνιεὶς Πινδάρου τὸ ἐς αὐτὸν προοίμιον, 
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ῥοῖζος] γεελὲνηρ δοιριά 

1 ο061) Δ. 4. ἃ. 7. 

Ῥοῖκος] ἃ τιδῃ οἱ Καίήοβ, ν. ἐεβὲ., ἐσ. 166, 

{τ. 2δ2. 

ῥόμβος] ἀπν εἰτοι!πρ πιονοπιαπὲε ἐμὲ δ’ 
εὐθὺν ἀκόντων Ἱέντα ῥόμβον (τὴν δίνησιν 

καὶ τὴν βολὴν τῶν ἀκόντων Σ.) Ο. 13. 93. 

ἀλώπηξ, αἰετοῦ ἅ τ᾽ ἀναπιτναμένα ῥόμ- 

βον ἴσχει (τὴν τοῦ αἰετοῦ ὁρμήν Σ. Ξωσ0ρ) 

Ι, 4. 47. σεμνᾷ μὲν κατάρχει Ματέρι πὰρ 
μεγάλᾳ ῥόμβοι τυπάνων ὠαυίηρ Δ. 3. 9. 

ῥόος] “ἰγεαη: ποταμοὶ δ᾽ ἁμέραισιν μὲν 

προχέοντι ῥόον καπνοῦ αἴθων᾽ Ῥ, 1. 22, 
ῥόπαλον] εἰτὸ νωμῶν τραχὺ ῥόπαλον 

(᾽ ες, Ἡρακλέης) ἔτ. 111. 8. 

ῥυθ'μός] «γ»νυνμείνν τοῦ δὲ (8ς. ναοῦ) 

παντέχν[οι) ἱΑφαίστον παλάμαις καὶ 
᾿Αθά[νατ] τίς ὁ ῥνθμὸς ἐφαίνετο; Πα. 8. 61. 

ῥύομαι) 1. γέβοιθ ἐπεὶ ἐκ τούτων 
φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο Ρ. 13. 19. 
ντος αὐχὴν ῥύοιτο παί Δ. 8. 14. 

2. λέπον Τροίας ἵνας ἐκταμὼν δορί, 

ταί μιν ῥύὅοντό ποτε μάχας ἐναριμβρότου 
ἔργον ἐν πεδίῳ κορύσσοντα 1. 8. δῶ. 

ῥῦσίδιφ'ρος, -ον] οἰαγῖοι ῥγεσεγυΐιρ οὐκ 
ῖ ἐμέμφθη ῥνσίδιφρον χεῖρα πλαξίπποιο 

φωτός 1. 3. 21. 

ῥ]οῖζον κί (ϑυρρ. 

ἐποίησεν οὐδὲν ἐς τὸ μῆκος τοῦ σώματος 

εἶναι τῶν αὐλῶν μείζονα τὸν αὐλητήν {τ. 

209, οἵ. [ῥΡ]υϊ.} ἀς πιυϑίςα, 8 δ, ». 11844, 

γέγονε δὲ καὶ Σακάδας ᾿Αργεῖος ποιητὴς 

μελῶν τε καὶ ἐλεγείων μεμελοποιημένων᾽ ὁ 

δ᾽ αὐτὸς καὶ αὐλητὴς (ΔυνετοΠΌΔΟΙ: 

ποιητὴς ςοἀὰ.) ἀγαθὸς καὶ τὰ Πύθια τρὶς 
νενικηκὼς ἀναγέγραπται: τούτον καὶ 

Πίνδαρος μνημονεύει. 

Σἄλδμίς] το ἰβ]απά. ἀρέομαι πὰρ μὲν 
Σαλαμῖνος ᾿Αθαναίων χάριν μισθόν Ῥ, 1. 

16. καὶ μὰν ἁ Σαλαμίς γε θρέψαι φῶτα 

μαχατὰν δυνατός Ν. 32. 13. ἀτὰρ Αἴας 
Σαλαμῖν᾽ ἔχει πατρῴαν Ν. 4. 48. καὶ νῦν 



Σαλμωνεύς 

ἐν Ἄρει μαρτυρῆσαι κεν πόλις Αἴαντος 
ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς 

Διὸς ὄμβρῳ Ι. ὅ. 49. 
Σαλμωνεύς] 5οη οἱ Αἰοῖοβ, σταπάϊδιποσ οἱ 

Ἐς 45. “'Κρηθεῖ τε ---- καὶ θρασυμήδει 

Σαλμωνεῖ᾽᾽ Ῥ. 4. 143. 

σᾶμα] (σάματι, σᾶμα, σάμασιν.) α. 
ἐπαϊοαϊίον θεοῦ σάμασιν πιθόμενοι Ῥ. 

4. 199. πολέμοιο δὲ σᾶμα φέρεις; (ϑεα]ροτ: 

δις ἅμα ςοἀὐά, Ὠΐοη. Ἠᾳ4].) Πα. 9. 18. Πἰρ., 

πείθονται δ᾽ ἀοιδοὶ σάμασιν (βΕς. τῆς 

φόρμιγγος: ἱ. 6. ποί65) Ρ. 1. 8. Ὁ. ἰονιὸ 
ἀρχαίῳ σάματι πὰρ Πέλοπος Ο. 10. 24. 

τὸν --- κρύψαν ἔνερθ᾽ ὑπὸ γᾶν διφρηλάτα 

᾿Αμφιτρύωνος σάματι Ῥ. 9. 82. ἀφνεὸς 

πενιχρός τε θανάτου παρὰ σᾶμα νέονται 

(πέρας ἅμα οοπὶ. ΔΝ οἶβ01.γ) Ν. 7. 20. 

᾿Αμ)φιτρύων! τε σᾶμα χέω[ν {τ. 109. 48. 

σᾶμαίνω] ἑν αέοαίε καὶ τοιᾷδε κορυφᾷ 
σάμαινεν λόγων (ὴ 8ς. Κασσάνδρα) Πα. 

8Α. 4. 

σᾶμάντωρ) σαμάντορι( Πα. 18... 24. 

σἄμερον) ἰοάανγ πρὸς Πιτάναν δὲ παρ᾽ 
᾿Εὐρώτα πόρον δεῖ σάμερδν ἐλθεῖν ἐν 
ὧρᾳ (σάμερόν μ᾽ αἀὰ. Βοεοκῃ) Ο. θ. 28. 

σάμερον μὲν χρή σε παρ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ 

στᾶμεν Ῥ. 4. 1. ἐκ δὲ τελευτάσει νιν 

ἤτοι σάμερον δαίμων Ῥ. 12. 39. 

Σᾶμος] ἔἶτϑε νἱοῖοσ ἐπ ἔ!!ς ἔουσ ἤογβα ομασίοῖ 

σῶος δὲ ΟἰἸγπιρίδ. ἀν’ ἵπποισι δὲ 

τέτρασιν ἀπὸ Μαντινέας Σᾶμος δ᾽ Αλιρο- 

θίου (ΒοοοκᾺ ας Σ: σᾶμ᾽ ἁλιρ(ρ)οθίον 
οοἀὰ.: Σῆρος ν. 1]. ἀρ. Σ.) Ο. 10. 70. 

σάν] Ἰοοτίς πᾶπιε ίοσ τ ᾿εἰΐοτ ἰξπια. 
πρὶν μὲν ἕρπε σχοινοτένειά τ’ ἀοιδὰ 

διθυράμβων καὶ τὸ σὰν κίβδηλον ἀνθρώ- 
ποισιῖιν ἀπὸ στομάτων (4 τεῖ. εἶπον ἴο 

ἄσιγμοι ᾧδαί, Λίπεη. 4δδο, οζ ἴο τηῖβργο- 
πουποϊδείοῃ οὗ βίϑπια, ΝΝ11.) Δ. 3. 8. 

Σαοκλείδας) ν. Σωκλείδας. 

σαόφρων)] ν. σώφρων. 

σάος) ν. σῶς. 

σἄόὀω)] γεξοις ὀ"'δέρμα---τῷ ποτ᾽ ἐκ πόντου 

σαώθη᾽᾽ Ρ. 4. 101. τόλμα τέ μιν ζαμενὴς 

καὶ σύνεσις πρόσκοπος ἐσάωσεν τ, 231. 

σάρξ] Ρ]. Μίε5}. “καὶ τότ’ ἐγὼ σαρκῶν 

τ᾿ ἐνοπὰν (ὩΣ ἠδ᾽ ὀστέων στεναγμὸν 
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βαρύν'᾽ (οἱ Ηδοτγακ]ες, ἀενουτίηρ δη οχὶ) 

ἐσ, 168. δ. διοίγετο σάρκες ἔτ. 246}. 

Σαρπαδών] ν. Σαρπηδών. 

Σαρπηδών] 80η οἱ Ζευβ, κίπρ οἵ [γκία. 

Νέστορα καὶ Λύκιον Σαρπηδόν᾽, ἀνθρώ- 

πὼν φάτις, ἐξ ἐπέων κελαδεννῶν “-- 
γινώσκομεν (Σαρπαδόν’ ϑ.ῃτ.) Ῥ. 8. 119. 

[σαυτόν, ν. δὰ ἐν. 97.] 
σάφ] εἰεανῖν εὐθυπορεῖ, σάφα δαεὶς 

Ο. 1. 90. σάφα εἶπαις Ο. 8. 46. τὺ δὲ σάφα 
νιν ἔχεις Ῥ. 2. δ7. 

σἄφᾶνής) οἶεαν τι. 8. ῬζῸ 51:03. τὸ δὲ 
σαφανὲς --- κατέφρασεν, ὁπᾷ Ο. 10. 56. 

σἄφέως) εἰεανὶν τοῦτό γέ οἱ σαφέως 
μαρτυρήσω Ο. 0. 20. “φράσσατέ μοι 
σαφέως" Ρ. 4. 111. 

σἄφὴής] εἶξαν τὸ δ᾽ ἐκ Διὸς ἀνθρώποις 
σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ Ν. 1]. 48, 

λάμπει δὲ σαφὴς ἀρετὰ ὑγτ. 1. 1. 22. τέθμιόν 

μοι φαμὶ σαφέστατον ἔμμεν 1. 6. 20. η. 5. 

Ῥίο δᾶν., ὡς μὰν σαφὲς οὐκ ἂν εἰδείην 

λέγειν ποντιᾶν ψάφων ἀριθμόν Ο. 18. 45. 

τά τ’ ἐσσόμενα τότ᾽ ἂν φαίην σαφές Ο. 

18. 108. ἔμαθε δὲ σαφές Ρ. 2. 26. “θαέομαι 

σαφὲς Ῥ. 8. 46. ἴστω γὰρ σαφὲς 1. 1. 21. 

Ἰσαφες εν Πα. 8. 94. 

σβεννύω) εχήριίδη, ᾿ς. δος. ἃ ρεη. (οἴ. 

ΚιΟα., 1. 396.) καὶ τὸν αἰχματὰν 
κεραυνὸν σβεννύεις αἰενάου πυρός (8ς. 

φόρμιγξ) Ρ. 1. δ. 
σεβίζω] γευενε σεβίζομεν Κυράνας ἀγα- 

κτιμέναν πόλιν Ῥ. ὅ. 80. μελέταν δὲ σοφι- 

σταῖς Διὸς ἕκατι πρόσβαλον σεβιζόμενοι 

(5ς. ἥρωες) ;. δ. 29. 

σέβω] γευεγε αἰέναον σέβοντι πατρὸς 

"Ολυμπίοιο τιμάν Ο. 14. 12. μάλιστα 
μὲν Κρονίδαν --- θεῶν σέβεσθαι ". 6. 38. 

σειρήν) (οί. Κηληδών.) 5005., δά., οἶγεν 
{ἴᾳ. οἱ εἰοᾳφυςῆςς. σειρῆνα δὲ κόμπον 

αὐλίσκων ὑπὸ λωτίνων μιμήσομ᾽ ἀοιδαῖς 

κεῖνον, ὃς Ζεφύρου τε σιγάζει πνοὰς 
αἰψηράς Παρθ. 2. 18. οὐδὲ πελέκεις οὐδὲ 

σειρήν (οἴ. Σ, ταῦτα πρὸς τὸν Σιμωνίδην 

ἐπεὶ ἐκεῖνος ἐν ἑνὶ ᾷσματι ἐπόησεν Σειρῆνα 

τὸν Πεισίστρατον: “1Π1ὰπὶ Ὠσ4ι6 βοουγοϑ 

Ῥὶϑιβίσαιὶ ἔγγαηηὶ ποαυς ο]οηϊδηζία τηο- 

νἱτ," τηΐεγρτ. ΤΌγγπ) ῥέγ, 339. 



σεισίχθων 

σεισίχθων] εανί «ἠαλίηρ ορίτῃ. οὐ Ῥο- 
βϑείάοη. ἄμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνον σεισίχθον᾽ 
υἱὸν --- κελαδῆσαι 1. 1. δῶ. 

σείω] -λαλε ῥᾷάδιον μὲν γὰρ πόλιν 
σεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις ΡΨ. 4. 272. 

οὕτω δὲ καὶ πίτνε! χαμαί, ἀποτρόπῳ 
γνώμᾳ σεσεισμένον (5... βροτῶν τὸ τερτ- 

νόν) Ρ. 8. 94. 

σελᾶνα)] »ιοὺν ἐν δ᾽ ἕσπερον ἔφλεξεν 
εὐώπιδος σελάνας ἐρατὸν φάος Ο. 10. 76. 
τε8ῖ:., Σ Ὑπεοοτῖς., 2. 100, Πίνδαρός 
φησιν ἐν τοῖς κεχωρισμένοις τῶν παρθε- 

νείων, ὅτι τῶν ἐραστῶν οἱ μὲν ἄνδρες 

εὔχονται {παρλεῖναι “ἥλιον, αἱ δὲ γυ- 

ναῖκες Σελήνην {τ. 104. 

σέλας) Μία: " σέλας δ᾽ ἀμφέδραμεν λά- 
βρον ᾿᾿Αφαίστου Ῥ. 8. 39. χρῆν ἄρα 

Πέργαμον εὐρὺν ἀιστῶσαι σέλας αἰθομέ- 

νου πυρός Πα. 6. 97. κελαινεφέι δὲ σκότει 
καλύψαι σέλας καθαρὸν ἁμέρας ἐγ. 108Ό. 4. 

τηςῖ., ν ὕμνων σέλας ἐξ ἀκαμαν[ίτο Πα. 

18. δ. ὀμμΙάτων ἄπο σέλας ἐδίνασεν 

Πα. 20. 13. 
σέλϊῖνον] ιυἱἱά ῥανγεεῖν ἴτοτα ΨΏΣΟΝ ἵνΟΤΘ 

τοδὰς ΟΓΟγΏΒ ἰοσ 8[Πτηΐδῃ νἱοίοῖβ. δύο 

δ᾽ αὐτὸν ἔρεψαν πλόκοι σελίνων ἐν 
᾿Ισθμιάδεσσιν φανέντα Ο. 18. 838. ᾽Ορσο- 
τριαίνα ἵν’ ἐν ἀγῶνι βαρυκτύπον θάλησε 

Κορινθίοις σελίνοις Ν. 4. 88. Δωρίων αὐτῷ 

στεφάνωμα κόμᾳ πέμπεν ἀναδεῖσθαι σελί- 
νῶν 1. 2. 16. “Ισθμιον ἂν νάπος Δωρίων 

ἔλαχεν σελίνων 1. 8. 64. 
Σεμέλα] (οἰ. Θνώνα.) ἀδυρπῖος οἱ Καάπιοϑ, 

πιοῖμοσ οὐ Ὀϊοηγβοβ. ζώει μὲν ἐν 

᾽Ολυμπίοις ἀποθανοῖσα βρόμῳ κεραυνοῦ 

τανυέθειρα Σεμέλα Ο. 3. 26. Κάδμον κόραι, 
Σεμέλα μὲν ᾿Ολυμπιάδων ἀγνιᾶτις, ᾿Ϊνὼ 
δὲ Ρ. 1]. 1. [Σεμέλην 866]. οἀά. πὲ ρῇοβϑ. 

{τ. 16. 12.} οἰχνεῖ τε Σεμέλαν ἑλικάμπυκα 
χοροί τ. 78. 19. 

σεμνός] (-ὀν, «οὖς; -ᾷ, -ἀν, -ἂν; -όν ποηι., 

δος., -ὥν, -οἷς.) ἃ. οἱ ροάϑ ἀπὰ Ὠδσζοςϑ, 

αμρμςί, γευεγεά ἭἫρακλέης σεμνὸν 

θάλος Αἰακιδᾶν Ο. 6. θ8. σεμνᾶν Χαρίτων 

ἄτερ Ο. 14. 8. σεμνὰν θεὸν Ῥ. 8. 79. 
σεμνὰν Θέτιν Ν. δ. 26. σεμ]ναὶ Χάριτε[ς 

(ϑυρρΡ. 9:6}}} Πα. 3. 3. σεμνᾷ ---- Ματέρι 
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πὰρ μεγάλᾳ (σοι ν.]. ἂρ. ϑέχαὉ.) Δ. 2. 8. 
σεμνᾶν Χαρίτων τ. 96. 4. Ρ. οὗ {πίπρ8, 

«αογεώ͵, παϊοωεὰ ἀείδει μὲν ἄλσος ἀγ- 

νὸν τὸ τεὸν --- καὶ σεμνοὺς ὀχετούς Ο. δ. 

12. ᾿Ιδαῖόν τε σεμνὸν ἄντρον Ο. ὅ. 18. 

σεμνὰν θυσίαν θέμενοι Ο. 7. 42. σεμνόν 

τ᾽ -- ἀκρωτήριον Αλιδος Ο. 9. 6. “σεμνὸν 

ἄντρον, Φιλλυρίδα, προλιττὼν᾽" Ρ. 9. 80. 
ἄμπνευμα σεμνὸν ᾿Αλφεοῦ Ν. 1. 1. σεμνὸν 
αἰνήσειν νόμον Ν. 1. 72. σεμνὸν -- 

Πυθίου θεάριον Ν. 8. 69. ἐπεὶ ψεύδεσί οἵ 
ποτανᾷ τε μαχανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τι 

Ν. 7. 28. ἱκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν γονάτων 

πόλιός θ᾽ ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ᾽ ὑπὲρ 

τῶνδ᾽ ἄπτομαι Ν. 8. 18. ἐν σεμνοῖς δαπέ- 
δοις ἰ. 6. δὲ Νεχοα Ν. 10. 28. Θέμιν --- 

Μοῖραι ποτὶ κλίμακα σεμνὰν ἄγον Οὐλύμ- 

πον λιπαρὰν καθ᾽ ὁδὸν ἔτ. 80. 8. σε)μνὸν 

αν Παρθ. 2. 9. σεμνῶν ἀδύτων (τ. 96. 2. 

Σέἐρϊφος] τῇς ἰϑ]απάὰ Περσεὺς ὁπότε 

τρίτον ἄυσεν κασιγνητᾶν μέρος ἐνναλίᾳ 
Σερίφῳ λαοῖσί τε μοῖραν ἄγων ΡῬ. 12. 12. 

σεύομαι] (ἀοτ. σύτο: ρέ. ἔσσῦται; ἐσσύμε- 
νοὶ, -μένα; -μένως.) ςῤρεεά ὅτε παρ᾽ 

᾿Αλφεῷ σύτο δέμας ἀκέντητον ἐν δρόμοισι 
παρέχων (8ς. Φερένικος) Ο. 1. 20. ἔσσυταί 

τε Μοισαῖον ἅρμα Νικοκλέος μνᾶμα πυγ- 

μάχου κελαδῆσαι 1. 8. 61. ε5Ρ. ρατί., 
ἐσσύμενοι δ᾽ εἴσω κατέσταν Ρ. 4. 188. 

[σενόμενοι (γενόμενοι ν. 1.}1. 1.21. τοὶ δ’ 

ἐπίμπλαν ἐσσύμενοι πίθους “1τ. 1040. 8." 

ς. οοξη. ὅςο., {τί δ᾽.) ἔθηκας ἀμάχανον 

ἰσχύν τ᾽ ἀνδράσι καὶ σοφίας ὁδόν, ἐπίσ- 

κοτον ἀτραπὸν ἐσσυμένα; (8.. ἀκτὶς 

ἀελίον) Πα. 9. ὅδ. ἀἂἀν., ἐσσυμένως ἀπὸ μὲν 

λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν ὥθεον ἔτ. 
166. 8. 

σής] »ιοἱὰ 
τ. 222. 2. 

Σθένελος] αἰμβεγ οἱ Ἑυτγγϑίμευβ, ρ οὗ 
Τίγγηβ. Σθενέλοιό μιν υἱὸς κέλευσεν 

{τ. 169. 44. 
σθένος) (-ος, -εἰ, -ος.) ἃ. εἰγεηρίν α. 

οὐ ἔμθε δυϊηᾶηῃ ὈοαγΥ. τὰ μέγιστ᾽ 

ἀέθλων ἕλῃ τόλμᾳ τε καὶ σθένει Ῥ. 10. 24. 

πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, βουλαῖσι 
δὲ φρήν Ν. 1. 2θ0. καὶ σθένει γνίων ἐρίζοντι 

κεῖνον οὐ σὴς οὐδὲ κὶς δάπτει 



σῖγά 

θρασεῖ Ν, δ. 839. (ἄκων) ὃς ἐξέπεμψεν 
παλαισμάτων αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαντον 
Ν. 7. 78. σὺν ποδῶν χειρῶν τε νικᾶσαι 
σθένει Ν. 10. 48. φέρει γὰρ ᾿Ισθμοῖ νίκαν 
παγκρατίον, σθένει τ’ ἔκπαγλος ἰδεῖν τε 
μορφάεις 1. 7. 22. ἐν ἔργμασιν δὲ νικᾷ 

τύχα οὐ σθένος ἔτ. 88. ᾿Ιάλεμον ὠμοβόλῳ 
νούσῳ πεδαθέντα σθένος Θρ. 8. 10. 

σθένει κραγπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι ἄνδρες 
ἔτ. 138. 4. δΔἀὰ. ρσεη., ἀγωνίας δ᾽ ἔρκος 

οἷον σθένος Ῥ. δ. 113. β. (παιμγαὶ) 

δίγεηρίη, ῥοιυξν, [ογεα χθόνα μὲν κατα- 
κλύσαι μέλαιναν ὕδατος σθένος Ο. 9. 6]. 

“'σθένος ἀελίου χρύσεον λεύσσομεν᾽’ Ῥ. 4. 

144. (ἄρουραι) ἀναπανυσάμεναι σθένος 

ἔμαρψαν Ν 6. 1]. νιφετοῦ σθένος ὑπέρ- 
φατον (8βς. φέρεις: οὗ δ: εοἰρ86 οἵ ἔδο 

80) Πα. 9. 14. ὁπόταν τε χειμῶνος σθένει 

φρίσσων Βορέας ἐπισπέρχησ᾽ υἱὲ ἐϊς υυἷν!- 
ἐγγ τἰνειιρίῃ Παρθ. ὃ. 17. ταεῖϊ., ἀρχαῖαι 

δ᾽ ἀρεταὶ ἀμφέροντ᾽ ἀλλασσόμεναι γε- 
νεαῖς ἀνδρῶν σθένος Ν. 11. 88. εὐτυχήσαις 

ἣ σὺν εὐδόξοις ἀέθλοις ἢ σθένει πλούτον 
Ι. 8. 2. Β. σ. βθῃ., ἰπ Ρεσὶ ρηγαϑίϑ, 

δίγοηρ, ῥοιυενεἴ ζεῦξον ἤδη μοι σθένος 

ἡμιόνων Ο. θ. 32. ὅταν --- καταζευγνύῃ 
σθένος ἵππιον Ῥ. 2. 12. κατέκλασε γὰρ 
ἐντέων σθένος οὐδέν Ῥ. δ. 84. τέκε --- 
᾿Αλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον σθένος 

υἱῶν Ῥ. 9. 86. τὸ πάντολμον σθένος 
Ἡρακλέος --- ὑμνήσομεν; ἐγ. 29. 4. ο. 

ἔσαξ. Ἰν σθένος ἱεράνί Πα. 8. 98. 

σῖγά)] (ἃς, -ᾷ) εἰϊεποα ἔστι δέ τις 

λόγος ἀνθρώπων, τετελεσμένον ἐσλὸν μὴ 
χαμαὶ σιγᾷ καλύψαι Ν. 9. 1. ἀλλ᾽ ὅμως 
καύχαμα κατάβρεχε σιγᾷ Ι. ὅ. δ]. ὁ δὲ 

μηδὲν ἔχων ὑπὸ σιγᾷ μελαίνᾳ κάρα 
κέκρυπται Παρθ. 1. 9. οὐδὲ σιγᾷ κατερρύη 

4τ. 1710. ἔσθ’ ὅτε πιστόταται σιγᾶς ὁδοί 

{τ 180. ἃ. μὴ σιγᾷ βρεχέσθω (Βοεςκα: μὴ 

κεῖται, μησὶ γὰρ οοἀά.) ἦτ. 240. 

σϊγάζω] εἰΐεηεξ σειρῆνα δὲ κόμπον “--- 

κεῖνον, ὃς Ζεφύρου τε σιγάζει πνοὰς αἰψη- 
ράς Παρθ. 2. 16. 

σαϊγᾶλός) εἰσ! σιγαλὸν ἀμαχανίαν ἔρ- 
γῷ φυγών Ρ. 9. 92. 

Βδίες, ΡΙ πάσαν ΟΣ Ί ΟΣ 

466 ΣΙκύών 

οἴγάω] (σιγᾷ; σιγῷμι; σιγάτω; σιγᾶν: 
Ῥα88. σιγαθέν: σεσιγαμένον.) ἃ. αὖ5., 

δὲ εἰϊεπὶ καὶ τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστὶ 

σοφώτατον ἀνθρώπῳ νοῆσαι Ν. ὅ. 18. 
Ῥ. ο. δοσ., ἅεορ οἱϊσηβ αδοιί ἄνευ δὲ 

θεοῦ σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ 
ἕκαστον Ο. 9. 108. Ζεῦ πάτερ, τῶν μὰν 

ἔραται φρενί, σιγᾷ οἱ στόμα Ν. 10. 29. 
μήτ’ ἀρετάν ποτε σιγάτω πατρῴαν 
μηδὲ τούσδ᾽ ὕμνους Ι. 2. 44. τὸ δὲ μὴ Δὶ 

φίλτερον σιγῷμι πάμπαν ἐτ. 81 αὰἁ Δ. 2. 
θνάσκει δὲ σιγαϑὲν καλὸν ἔργον (Βατηεδ: 
δ᾽ ἐπιταϑὲν ςοἀά.) τ. 121. 4, 

σϊδἄρεος) οἱ ἱγοη τὸ πεπρωμένον οὐ 
πῦρ οὐ σιδάρεον σχήσει τεῖχος (Βοεοκῇ: 

-αροῦν οοἀά.) ἐς. 282. 

σϊδᾶρίτας] ἱνο»" οἰαά ταεῖ. εἰ δ᾽ ὄλβον ἢ 
χειρῶν βίαν ἣ σιδαρίταν ἐπαινῆσαι 
πόλεμον δεδόκηται (Ησγηο: σιδηρίταν 
ςοἀά., ἀςί. Εοτβϑτηδη, 186) Ν. δ, 19. 

σἰδᾶρος ἐνον ὑπὸ στερεῷ πυρὶ πλαγαῖς 
τε σιδάρον ςιυονὰ Ο. 10. 87. ναῦν --- τέλεσαν 

ἂν πλαγαὶ σιδάρου λα»»ηεν Ῥ. 4. 2346. 

σϊδᾶροχάρμας} ἀεί ρλίηρ ἐπ οἰδεῖ ἴπ- 

πῶν τε σιδαροχαρμᾶν Ρ. 2. 2. 

Σίχελία) τῆς ἰδ]ϊαπά. ἐν πολυμήλῳ Σικε- 

λίᾳ Ο, 1. 12. Σικελίας τ᾽ ἔσαν ὀφθαλμός 
Ο. 2. 9. ταί θ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες 
ὄχθαι Σικελία τ’ αὐτοῦ πιέζει στέρνα 

λαχνάεντα (ἱ. 6. Τυφῶνος) Ῥ. 1. 19. κατέ- 

νευσέν τέ οἱ χαίταις, ἀριστεύοισαν εὐκάρ- 

πον χθονὸς Σικελίαν πίειραν ὀρθώσειν 

κορυφαῖς πολίων ἀφνεαῖς Ν. 1. 16. ἀπὸ 

τᾶς ἀγλαοκάρπον Σικελίας ὄχημα δαιδά- 
λεον ματεύειν ἐγ. 100. 7. 

Σίκῦύών)] (-νών, -νῶνος: -ωνόθε: Σεκυ- 
οοαΐ. Θ0ῃγ.) οἷν οὐ τὰς Ν᾽, Ῥοϊοροπῃοβς, 

Ψ Βοσς ἰῇ Βοῆουν οὐ Αροὶ]]ο ννοῖτς μοϊὰ 

βϑγ68 οδἰϊδὰ Ῥγίηϊα, νψῃοβο ουπάδίοηπ 

Ῥιπάδσ δεϊχίρυῖοβ ἴο Αὐἀγαβδῖοβ, Ὀυῖ Σ 

Ν. 9.1 το ΚΙοϊϑεμεηςβ. Πέλλανά τε 

καὶ Σικυὼν καὶ Μέγαρ᾽ Ο. 18. 109. 

κωμάσομεν παρ᾽ ᾿Απόλλωνος Σικνωνόθε, 

Μοῖσαι, τὰν νεοκτίσταν ἐς Αἴτναν Ν. 9.1. 

ἐκ τς ἱερᾶς Σικυῶνος Ν. 9. δ8. Σικυωνόθε 
δ᾽ ἀργνρωθέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις 

80 



Σίληνός 

ἀπέβαν Ν. 10. 48. ἕν τ᾽’ ᾿Αδραστείοις 

ἀέθλοις Σικυῶνος 1. 4. 20. 

Στληνός) 51ἰεπος ὁ ζαμενὴς δ᾽ ὁ χοροι- 

τύπος, ὃν Μαλέας ὄρος ἔθρεψε, Ναίδος 
ἀκοίτας Σιληνός ἔτ. 160, ς(. ἐς. 1672, ΜΙ. 

ΚΙ. δον. ἱν. 26. 
Σἰίπῦλος] οἰἵν οἱ 1γάϊα. ἐκάλεσε πατὴρ 

(Ξ Τάνταλος) τὸν εὐνομώτατον ἐς ἔρανον 

φίλαν τε Σίπυλον Ο. 1. 88. 

Σίσῦφος) 50η5 οἱ Αἰοϊοβ; κὶπρ οἱ Κογίπιβ, 
ἐουηάογ ὈΥ οἣς δοοουπΐ οἱ πε 5.Ὠπιίαπ 

ξατηςϑ. Σίσυφον μὲν πυκνότατον πα- 

λάμαις ὡς θεόν Ο. 18. δῶ. Αἰολίδαν δὲ 

Σίσυφον κέλοντο (Ξς. αἱ Νηρείδες) ᾧ 
παιδὶ τηλέφαντον ὄρσαι γέρας φθιμένῳ 
Μελικέρτᾳ (8ς. ἄγειν τὰ “Ισθμια) τ. ὅ. 

σϊωπά)] 5“ἡΐεπεε ἔπταξαν δ' ἀκίνητοι 
σιωπᾷ Ρ. 4. δή. τῶν ἀπειράτων γὰρ 

ἄγνωτοι σιωπαί (16 5||δῆος οἕ 1᾿ ΟἸΌ]1 "ἢ, 

ῬυδςοὮ)} 1. 4. 80. 

σιωπάω)] ν. Δά. σωπάω. 

σκαιός] ΜΙ οὐπεμεά ἄνευ δὲ θεοῦ σεσιγαμένον 

οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστον Ο. 9. 104. 
Σκάμανδρος] τίνες ἴῃ ἰ86ς Ἰτοδά. λέγε- 

ται μὰν Ἕκτορι μὲν κλέος ἀνθῆσαι Σκα- 
μάνδρου χεύμασιν ἀγχοῦ Ν. 9. 89. 

σχᾶπτον] (-ῳ, -ον.) ἃ. 56} σκάπτῳ 

ϑενὼν σκληρᾶς ἐλαίας ἔκτανεν --- Λικύμνιον 

Ο. 1. 28. Β. σεεῤίνγε (Ἰέρων) θεμι- 
στεῖον ὃς ἀμφέπει σκᾶπτον (7τρὸν Π.) 

Ο. 1. 12, ᾽Ορτυγίας" τὰν Ἰέρων καθαρῷ 

σκάπτῳ διέπων Ο. 0. 98. εὔδει δ᾽ ἀνὰ 
σκάπτῳ Διὸς αἰετός Ρ. 1. 6, "καὶ σκᾶπτον 

μόναρχον καὶ θρόνος Ρ. 4. 1582. 'Εστία, --- 

εὖ μὲν ᾿Αρισταγόραν δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον, 

εὖ δ᾽ ἑταίρους ἀγλαῷ σκάπτῳ πέλας Ν. 

11. 4. καὶ παρὰ σκᾶ{πτ]Ίον Διὸς Δ. 2. 7. 

δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον, εὖ δ᾽ ἑταίρους 

ἀγλαῷ σκάπτῳ πέλας Ν. 11. 4. καὶ παρὰ 
σκᾶ([πτ]ον Διὸς Δ. 2. 7. 

σκέλος) ἰεσρ πτεῖρε δὲ στερεῶς ἄλλαν μὲν 
σκέλος ἄλλαν δὲ πᾶχ([υν], τὰν δὲ --- αὐχένα 

φέροισαν οὗ {πῃς ποῖβοβ οἱ ὨὈϊοπιοάς8 

εδθηρ ἐμεὶγ σγοοτὰ ἔσ. 169. 80. 

σκευά) ρεαν, ἰαολε ἅτε γὰρ ἐννάλιον 

πόνον ἐχοίσας βαϑὺ σκενᾶς ἑτέρας, ἀβάτ- 
τιστος εἶμι Ῥ. 3. 80. 

4606 σκόπέλος 

[σκήπτω, ν. ἀπο-, ἐν-, σκίμπτω.] 
σκῖά] «δαάοω σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος 

Ῥ, 8. 96. 

σκϊάεις] (οί. σκιόεις.) «Παάοων χθονὸς 
ὀμφαλὸν παρὰ σκιάεντα (Ηουβηιδη: 

σκιόεντα Π.) Πα. 6. 17. 

σκιάζω] 5“ἡεἰίεν μη ᾶεν ἰλς ςλαᾷε οἱ ο. ἀςς. ἃ 

ἄλι. πρίν τις εὐθυμίᾳ σκιαζέτω νόημ᾽ 
ἄκοτον ἐπὶ μέτρα Πα. 1. 2. τας. στεφά]νοι- 
σι πὰν [εὐ)θαλέος ὑγιε[ίας] σκιάζετε Πα. 

0. 181. 
σκϊᾶρός] «ἡαάν Ἴστρου ἀπὸ σκιαρᾶν 

παγᾶν Ο. 8. 14. αἴτει πανδόκῳ ἄλσει 

σκιαρόν τε φύτευμα Ο. 8. 18. φοινικορό- 
δοις δ᾽ ἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν 

καὶ λιβάνῳ σκιαράν καὶ (σκιαρὸν ς. υπὸ 

. ςοὐ, ΡΙαΐαγοδι Βεγρκ: σκιαρᾷ Βοςεοκῆ: 

. λιβάνων σκιαρᾶν (2. 5π6}}) Θρ. 7. 4. 

σκίμπτομαι)] εἰ! 2αςί, ῥίασε βἐγηιῖν ἀλλ᾽ 
ὁτ’ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄρο- 

τρον σκίμψατο καὶ βόας Ῥ. 4. 394. 

σκϊόεις] (οἴ. σκιάεις.) «παάσων ὀρέων 

κευθμῶνας ἔχει σκιοέντων᾽" Ρ. 9. 34. 
σκληρός} δανάὰ σκάπτῳ θενὼν σκληρᾶς 

νι, ἐλαίας Ο. 7. 29. σκληρᾷ![ Πα. 83. 21. 

σκόλϊον) «ἀοϊϊον, δανιφιεί 5Ξ0ηΡ με -- 

τοιάνδε μελίφρονος ἀρχὰν εὑρόμενον σκο- 
λίου ἔτ. 122. 14. 

σκολῖός} α. σεγυὶηρ κρυφᾷ δὲ σκολιαῖς 
γένυσσιν ἀνδέροντι πόδας ἠδὲ κεφαλάν 

(Βοβθοκῆ: -ιαὶ, -ἰοὺς, -ἰοῖς οοἀά.: οἵ. 

ς. ἰηΐτγα) τ. 208. 3. Ρ. ωἱηπάϊδηρ λύ- 

κοιο δίκαν ὑποθεύσομαι, ἀλλ᾽ ἄλλοτε 

πιατέων ὁδοῖς σκολιαῖς (ςΐ. ς. πέτα) Ῥ, 2. 

85. ς. ἐγοοξπεά, ομενλὶηρ πότερον 

δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἣ σκολιαῖς ἀπάταις 

ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν ἐτ. 218. 
Σκοπάδαι) α Τηρββα)ίαπ οἴῃ οἱ Ἰζγαππου; 

τοϑῖ., Σ Ν. 7. 108 Σκοπάδας καὶ 

᾿Αλενάδας εἴωθε (8ς, ὁ Πίνδαρος) καλεῖν 

τοὺς Θετταλούς (Ηεγπο: Κοπάδαι οοἀά.) 

{τ. ὃδδ. 

σκόπελος) γοολ τοι καὶ ἐγὼ σ(κόπΊἼελον 
ναίων διαγινώσκομαι (ἃ σῃογυβ οἵ εδη5 

ΒΡ6ΔΚ8) Πα. 4. 21. 7ιόν τε σκόπελον 

γείτονα πρύτανιν Δ. 8. 10. λιπαρᾶν τε 

Θηβᾶν μέγαν σκόπελον ἔτ. 190. 



σκοπέω 

σχκοπέω] ἰοοὶ [ΟΥ̓ φίλον ἦτορ, μηκέτ᾽ 
ἀελίου σκόπει ἄλλο --- φαεννὸν ἄστρον 
Ο. 1. δ. 

σκοπῖά]) }εαλ οὐκ ἔστι πρόσωθεν θνατὸν ἔτι 
σκοπιᾶς ἄλλας ἐφάψασθαι ποδοῖν Ν. 9. 

47. καὶ σκοπιαῖσιν [ἄκρ)αις ὀρέων ὕπερ 
ἔστα (τ. 518. 8. 

σκοπός} (-ός, -οὔ, -οἵ(ο), -ῷ, -ὀν.) α. 
»παγὰ, Ἰαγρεί ἔπεχε νῦν σκοπῷ τόξον, 

ἄγε θυμέ Ο. 2. 89. ἄκοντι Φράστωρ ἔλασε 
σκοπόν Ο. 10. 71. παρὰ σκοπὸν οὐ χρὴ τὰ 
πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν Ο. 18. 94. 
ἔλπομαι μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν 
ὧτ' ἀπὸ τόξου [εἰς (Μη ΊΩρατΟΙΙ : ἄντα 

σκοποῦ (τε)τυχεῖν οοἀά.: σκοποῦ ἂν 

τετυχεῖν ΣΥῪΡ') Ν. 6. 27. ἀκοντίζων σκο- 
ποῖ᾽ ἄγχιστα Μοισᾶν (Αἤγεηδβ: σκοποῦ 

ςοἄὰ.) Ν. 9. δῦ. οὐ πὰρ σκοπόν τ. θΔ8. κ΄. 

Ὀ. ωαϊεδεν οὐδ᾽ ἔλαϑε σκοπόν (ΔΡ0]1ο) 

Ῥ. 8. 27. ς. ξει., ᾽Ολύμπου σκοποὶ Ο. 1. 

δά. τοξοφόρον Δάλου θεοδμάτας σκοπόν 

(ΑΡο1]0) Ο. 60. ὅϑ. ξυνᾶνα Μαγνήτων 

σκοπὸν (ΑἰαΞϑῖοβ) Ν. δ. 27. Ζεὺς ὁ θεῶν 

σκοπὸς Πα. 6. 94. 

σκοτεινός] είοονιν ξεῖνός εἰμῖ΄ σκοτεινὸν 

ἀπέχων ψόγον, ὕδατος ὦτε ῥοὰς φίλον 

ἐς ἄνδρ᾽ ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω 

Ν. 1. 60. 

Σκοτίος] ἐεβῖ., Σ ΒΤ Ηοπι., 2 34, τὸ γὰρ 
κύριον παροξύνεται παρὰ Πινδάρῳ τ. 
319. 

σκότος] (τό: Ὀυϊ ςΐ. Βαττοῖξ οα Ευτ., 

Ηἰἷρρ. 192.) -- σκότος ἱπέγα. ταύταν 
(8.. ὃ κακότατα) σκότει κρύπτειν ἔοικεν 

(σκότῳ «οὶ. ϑοδπεί ιν) ἐγ. 42, 6. 

κελαινεφέι δὲ σκότει! καλύψαι σέλας καθα- 

ρὸν ἁμέρας ἐγ. 108. 8. 
σκότος] (ὁ.) ἀαγλτιεςς ἔνθεν τὸν ἄπειρον 

ἐρεύγονται σκότον βληχροὶ δνοφερᾶς νυκ- 

τὸς ποταμοὶ 8ς. ἰὼ ἐπθ υπάεγννογ! ἃ ἔς. 
180 δὰ Θρ. 7. πιεῖ., τά κέ τις ἀνώνυμον 

γῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν; 
Ο. 1. 88. γνώμαν κενεὰν σκότῳ κυλίνδει 
Ν. 4. 40. ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ σκότον 
πολὺν ὕμνων ἔχοντι δεόμεναι Ν. 7. 18, 

πρόφασις --- ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε 

σκότον ἔτ. 228. 

467 σός 

Σκύθας] α« 5εγέδέαν νομάδεσσι γὰρ 
ἐν Σκύθαις ἀλᾶται στρατῶν ὃς ἀμαξοφό- 

ρητον οἶκον οὐ πέπαται τ. 106. 1. 
[Σκύϑαι (ἀο]. Θ.Ὠτ.) ἐγ. 208. 1.] 

Σκύριος] οἱ δέγγος Σκύριαι δ’ ἐς ἄμελξιν 
γλάγεος αἶγες ἐξοχώταται ἔτ. 106. 4. 

Σκῦρος] τῆς ἰϑ]αηὰ. ὁ δ᾽ ἀποπλέων (5ς. 

Νεοπτόλεμος) Σκύρου μὲν ἅμαρτε, πλαγ- 
χθέντες δ᾽ εἰς ᾿Εφύραν ἵκοντο Ν. 7. 37. 

ἦλθον ἄγγελοι ὀπίσω Σκυρόθεν Νεοπτό- 
λεμον εὐρυβίαν ἄγοντες Πα. 6. 102. 

σκῦρωτός) ῥαυεά εὐθύτομόν τε κατέθη- 
κεν ᾿Απολλωνίαις ἀλεξιμβρότοις πεδιάδα 

πομπαῖς ἔμμεν ἱππόκροτον σκυρωτὰν 

ὁδόν Ρ. ὅδ. 93. 
σκῦτάλα] »"εδδαρε οἰϊεςρ ταεῖ., ""δδδαρβὲ 

δγίηρεν ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθός, ἠυκό- 

μὼν σκυτάλα Μοισᾶν (ες. Αἰνέας, ἸΙοεδάον 

οὗ ἴῃς οδογιυβ) Ο. 6. 91. 

σκύτἄλον] εἰμὸ ἀντίον πῶς ἂν τριό- 
δοντος Ἡρακλέης σκύταλον τίναξε χερσίν 
Ο. 9. 80. 

σμυκ' ρός] Ξ»"αἱ!͵ πὲ τι βονίαηί σμικρὸς ἐν 
σμικροῖς --- ἔσσομαι Ρ. 8. 1017, ςἴ. μικρός. 

Σμυρναῖος) δὰ ἱπμαθιίαπε οὐ ϑιωγγηδ. 
καὶ λιπαρῷ Σμυρναίων ἄστει (Βοςςκᾷ: 

Σμυρναίῳ οοἀά.) ἐγ. 204. οἵ. ἰε8ῖ., 5. ν. 
“Ὅμηρος ἔτ. 264. 

Σόλῦμοι] ἃ Ρεορῖς 5ἰζυδϊεὰ Ὀοίινοοη 1 γοα 
ἃηὰ Ῥβιηρ να. Χίμαιραν --- καὶ Σο- 

λύμους ἔπεφνεν 55. ΒοΙοτορμοη Ο. 18. 90. 

σός} (σός, σόν; σάν, σαῖς: ν. τεός.) γοιν 

ἃ. οἱ ἰδςε νἱοίοτ, σὸς πατήρ Ν. 4. 14. 

προπάτωρ σὸς (ΒοοΟΚΙ: ὁ σὸς οοἀὰ.) 

Ν, 4. 90. ». οἱ ἃ Ρετβοηϊ θὰ ρἷδος οΥ 

{τ} τὰν σὰν πόλιν αὔξων, Καμάρινα 

Ο. 8. 4. ἀλλ’ ὦ Πίσας εὔδενδρον ἐπ᾿ 

᾿Αλφεῷ ἄλσος --- μέγα τοῖ κλέος αἰεί, 
ᾧτινι σὸν γέρας ἔσπετ᾽ ἀγλαόν Ο. 8. 11. 
σόν τε, Κασταλία, πάρα ᾿Αλφεοῦ τε 
ῥέεθρον Ο. 9. 17. [Ἄβδ]ηρε, καὶ στρατὸν) 

ἱπποχάρμαν [σᾷ] βίᾳ πολέμῳ τελευταίῳ 
προβιβάζοις (βϑὺρρ». Βυγν: εὐδίᾳ Εταο- 

ςᾶτο!) Πα. 2. 106. ὁ πάντα τοι τά τε καὶ 

τὰ τεύχων σὸν ἐγγνάλιξεν ὄλβον (ες. 

Αἴγινα) Πα. 6. 133. ς. οἱ βροά8 κεί- 

νῶν λυθέντες σαῖς ὑπὸ χερσίν, ἄναξ 
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σοφία 

(Ζευβ ἡ) ἐσ. 36. τὸ σὸν αὐτοῦ μέλι γλάζεις 
(.: τὸ σαντοῦ, σαυτὰ ςοοἀὐά. ΤΉΘο- 

οὐ: τὸ σαυτῷ ΑΒταῃϑ: δ} δ] σοῃΐ.: 86. 

Πάν) ἐς. 97. εἴ. ἃ Βεγὸ σόν τε, Περικλύμεν" 

εὐρυβία (3ς.. κλέος) Ρ. 4. 178. ἅ. ἰὼ 

ἀϊτγοοὶ ϑρεθο “σὸν δ᾽ ἄνθος ἦἧβας ἄρτι 
κυμαίνει"" Ρ. 4. 1δ8. 

σοφία] (-ία, -ἰας, -ἰᾳ, -ἰαν: -«ἰα1.) α. ἰη 
ξδπογαὶ, αγί, υυἱξάο»ι δαέντι δὲ καὶ 
σοφία μείζων ἄδολος τελέθει Ο. 7. δ8. τὸ 

πλουτεῖν δὲ σὺν τύχᾳ πότμον σοφίας 
ἄριστον ἐς ἐλὲ δεςί αν οὐ υνὐδάοηι Ῥ. 2. δθ. 

γνῶθι νῦν τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν Ρ. 4. 268. 
ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ᾽ ἀνδράσι καὶ 
σοφίας ὁδόν Πα. 9. 4. σοφίᾳ γὰρ ἀείρεται 

πλεῖ Πα. 14. 40. τί ἕλπεαι σοφίαν ἔμμεν 
ἂν ὀλίγον τοι ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἴσχει; (τ. 
61. 1. σθένει κραιπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι 

ἄνδρες τ. 138. 4. ἀτελῆ σοφίας καρπὸν 

δρέπειν (Ξο. τοὺς φυσιολογοῦντας) ἔτ. 
209. Ὁ. ε8ρ., ῥοείϊε ανί, τ! ἐμέ --- 

πρόφαντον σοφίᾳ καθ᾽ Ἕλλανας ἐόντα 
παντᾷ Ο. 1. 1160. ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι 
θεοὺς ἐχθρὰ σοφία Ο. 9. 838. ἀμφί τε 
Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν 
ῬΟΣ. 12. πολλοῖσι δ’ ἄγημαι σοφίας 

ἑτέροις Ρ. 4. 248. ἄδικον οὔθ᾽ ὑπέροπλον 
ἦβαν δρέπων, σοφίαν δ’ ἐν μυχοῖσι 
Πιερίδων Ῥ. θ. 49. σοφία δὲ κλέπτει 

παράγοισα μύθοις Ν. 7. 28, ἀμνάμονες δὲ 

βροτοί, ὅ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον 

κλυταῖς ἐπέων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγέν 
Ι. 7. 18. ὄστις ἄνευθ’ ᾿Ελικωνιάδων 

βαθεῖαν --- ἐρευνᾷ σοφίας ὁδόν (ν. 1. 
σοφιαῖς.) Πα. 7Β. 80. ἄμαχοι εἰς σοφίαν 
ἡτ. 868. ς. οἱ οἴδος ἃγῖβϑ οἵ 5.{Ὶ}}8 

ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται (στὰ 

Ῥαγίοσυασ σοῖ. ἴο πηϑάϊςΐηο) Ῥ. 8. δ4. 

κυριώτεροί (εἷς σοφίας λόγον» (ϑυρρ. 
Θ50}] 6χ Ασβ 6) ἐσ. 260. 7. ρὶ., σοφίαι 
μὲν αἰπειναί Ο. 9. 101. 

σόφισμα] ἱπυεηοη πολλὰ δ᾽ ἐν καρ- 

δίαις ἀνδρῶν ἔβαλον ᾿ὥραι πολυάνθεμοι 

ἀρχαῖα σοφίσμαθ᾽ Ο. 18. 11. 
σοφιστάς) «Αἰ τὰ ογαβδηιαη 50. οὗ Ῥοεῖσυ 

μελέταν δὲ σοφισταῖς Διὸς ἕκατι πρόσβα- 
λον σεβιζόμενοι 1. δ. 38. 

408 σοφός 

σοφός] (-ὁς, -ῷ, -ὁν, -οἱ, -ὥν, -οἷς, -οὐς; «ἅς, 
«αἱ, «αἷς; -ὥν; σοφώτατοι; -ώτατον, 

-«ὦτατα.) 8ἃ. ιυἱδε, εκἰ 4 οἱ Ῥοορῖα, 

ἁμέραι δ᾽ ἐπίλοιποι μάρτυρες σοφώτατοι 

Ο. 1. 84. σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φνᾷ τ. 

Ο. ἃ. 86. ἠὺ δ᾽ ἔχοντες σοφοὶ καὶ πολίταις 

ἔδοξαν ἔμμεν τ. Ο. ὅ. 106. ἀγαθοὶ δὲ καὶ 

σοφοὶ κατὰ δαίμον᾽ ἄνδρες ἐγένοντ᾽ 

Ο. 9. 28. εἰ σοφός, εἰ καλός, εἶ τις ἀγλαὸς 
ἀνήρ Ο. 14. 7. καὶ σοφοὶ καὶ χερσὶ βιαταὶ 
περίγλωσσοί τ᾽ ἔφυν Ρ. 1. 42. σοφὸν 
Αἰσονίδαν Ρ. 4. 2117. ἔν τε σοφοῖς ---- πολί- 

ταις Ρ. 4. 296. πέφανταί θ᾽ ἁρματηλάτας 

σοφός Ρ. ὅ. 116. πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ Ῥ. 8. 

74. "'σοφᾶς Πειθοῦς᾽" Ῥ. 9. 89. αἱ δὲ σοφαὶ 
Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ Ν. 4. ὃ. ἐσσὶ γὰρ 
ὧν σοφός (ἰ. ε. συνήσεις πρὸς τί ταῦτα 

εἴρηται Σ.)} 1. 2. 12, ταμίαι τε σοφοὶ 
Μοισᾶν ἀγωνίων τ’ ἀέθλων (30. (86 

Αἰεὶ ηοῖδη8) ἴ. 9. 4. σο]φὸν ἁγητῆρα λί 

(ϑυρΡ. ΒασγίοϊειΕ.) δίς. 8404. 2. ῥγὸ 

8005., τὸ πόρσω δ᾽ ἐστὶ σοφοῖς ἄβατον 

κἀσόφοις Ο. 8. 44. αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ 
παρέπλαγξαν καὶ σοφόν Ο. 7. 81. χῶταν 

πόλιν οἵ σοφοὶ τηρέωντι Ρ. 2. 88. σοφοὶ δέ 
τοὶ κάλλιον φέροντι καὶ τὰν θεόσδοτον 

δύναμιν Ῥ. δ. 12. “εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν 
ἀντιφερίξαι, ἐρέω" Ῥ. 9. δῦ. σοφοὶ δὲ 
μέλλοντα τριταῖον ἄνεμον ἔμαθον (ν. 

Βομδάονδάς, 8002) Ν. 7. 17. ἀρετὰ --- ἐν 
σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθεῖσ᾽ ἐν δικαίοις τε 
πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα Ν. 8. 41. ταῦτα θεοῖσι 
μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν Πα. 6. δῶ. Ὁ. 

ΒΡΘΟΙ ΠΟΙ γ, οὐἐ δα ἐπ βοεῖνν ἐπέων -- 

τέκτονες οἷα σοφοὶ ἄρμοσαν Ρ. 3. 118. 

ἐπεὶ κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ ἀντὶ μόχθων 

παντοδαπῶν ἕπος εἰπόντ᾽ ἀγαθὸν ξυνὸν 

ὀρθῶσαι καλόν Ι. 1. 458. ἀνδ)ρὶ σοφῷ 

, παρέχει μέλος Πα. 18. ὃ. οἱ. Ρ. 4. 138, 
Δ. 2. 34. ρτὸ β8υῦ59., ὅθεν ὁ πολύφατος 

ὕμνος ἀμφιβάλλεται σοφῶν μητίεσσι Ο. 1. 

9. βαιὰ δ᾽ ἐν μακροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ 

σοφοῖς Ρ. 9. 78. εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς 

οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς Ῥ. 10. 22. καὶ 

νεαρὰν ἔδειξαν σοφῶν στόματ᾽ ἀπείροισιν 
ἀρετὰν ᾿Αχιλέος 1. 8. 47. σοφοὶ δὲ καὶ τὸ 
μηδὲν ἄγαν ἕπος αἵνησαν περισσῶς 



σπανίζω 

ἧς. 860. ς. οὗ τῆΐηρβ τέκεν ἑπτὰ 

σοφώτατα νοήματ᾽ ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν 
παραδεξαμένους παῖδας Ο. 7. 12. ἐκ θεοῦ 

δ᾽ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίως 

Ο. 11. 10. σοφῶν ἐπέων Ρ. 4. 188. καὶ τὸ 
σιγᾶν πολλάκις ἐστὶ σοφώτατον ἀνθρώπῳ 
νοῆσαι Ν, δ. 18. ἐμὲ δ᾽ ἐξαίρετον] κάρνκα 

σοφῶν ἐπέων Μοῖσ᾽ ἀνέστασ’ ᾿Ελλάδι 
Δ. 2. 34. 

σπανίζω) δε ἰαολίνρ (καλὰ ἔργα) Βασ- 
σίδαισιν ἅ τ᾽ οὐ σπανίζει Ν. 6. 31. 

σπάργᾶνον)] :ςυαδα ἑν ρ εἰοίλες “τοί μ᾽ -- 

πέμπον σπαργάνοις ἐν πορφυρέοις᾽" Ῥ. 4. 
114. κροκωτὸν σπάργανον ἐγκατέβα Ν. 

1. 88. μελέων ἄπο ποικίλον [σπά]ργανον 

ἔρριψεν (8.. 'Ηρακλέης) Πα. 20. 12. ἐν ᾧ 

πρῶτον εὐνάσθην ἀγαπατὸς ὑπὸ σπαρ- 
γάνοις {τ. 198. 

Σπάρτα)] (-ας, -ᾳ, -αν.) -- Λακεδαίμων. ἐν 

Σπάρτᾳ Ρ. 1. 77. τὸ δ᾽ ἐμὸν γαρύει ἀπὸ 
Σπάρτας ἐπήρατον κλέος, ὅθεν γεγεννα- 

μένοι ἵκοντο Θήρανδε φῶτες Αἰγείδαι 

Ῥ. ὃ. 18. οἵ τ᾽ ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηιάδαι 
Ν, 8. 12. (Διόσκουροι) εὐρυχόρου ταμίαι 

Σπάρτας Ν. 10. δῶ. συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς 
ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἷμ᾽ ἀπὸ 

Σπάρτας, ᾿Αμύκλαθεν γὰρ ἔβα σὺν ᾽Ορέ- 
στᾳ Ν. 11. 84. 

Σπαρτοῖ) δοιυπ Οπες, ἴποβεα ΨῆΟ βργᾶηβ 
ἔσοτῃ ἴῆο ἀγροῦ 8 ἴοοἢ βοννῃ ὉΥ Καάπιοβ, 

ἃηά ἴο ᾿νβοζωῃ β8οπὶῈ οἱ ἴῃς Ὑποῦδη πο- 

ὈΝῚν ἰγαοςὰ {(πεὶς ἀεβοοηΐ. πατρο- 

πιάτωρ ἔνθα οἱ Σπαρτῶν ξένος κεῖτο 
(Απιρμἐεγγοπ) Ῥ. 9. 82, ᾿Ιφικλέος μὲν παῖς 

ὁμόδαμος ἐὼν Σπαρτῶν γένει 1. 1. 80. ἢ 
Σπαρτῶν ἀκαμαντολογχᾶν 1. 7. 10. ἣ 

Κάδμον ἣ Σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀνδρῶν --- 
ὑμνήσομεν; ἔτ. 29. 2. 

σπάω] πιεὰ., ργαςἢ 
ἄροτρον Ῥ. 4. 284. 

σπείρω] το της. σπεῖρέ νυν ἀγλαίαν 

τινὰ νάσῳ (ΒΕ «α Σ: ἔγειρέ νυν ςοἀὰ.) 

Ν. 1. 18. 

σπασσάμενος δ᾽ 
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σπεύδω] 

σποδέω 

Αἴγιναν κάτα σπένδειν μελιφθόγγοις ἀοι- 
δαῖς 1. 6. 9. 

σπέρμα] (-ατος, -α.) ἃ. ογὶρίη, βοιγοῦ 

(θάλος) ὅθεν σπέρματος ἔχοντα ῥίζαν 

πρέπει τὸν Αἰνησιδάμου ἐγκωμίων -- 
τυγχανέμεν Ο. 2. 46. καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας 

ἔχοντες σπέρμ᾽ ἀνέβαν φλογὸς οὔ Ο. 7. 

48. πολλὰν δ᾽ ὄρει πῦρ ἐξ ἑνὸς σπέρ- 
μάτος ἐνθορὸν ἀίστωσεν ὕλαν Ῥ. 8. 87. 

καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς σπέρμ᾽ ἀρούραις 
τουτάκις ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβον δέξατο 
μοιρίδιον ἄμαρ (Ηετηαπη: πὲρ ἀρούραισι 

οοἀά.) Ρ. 4. 2δδ. “ἐν τᾷδ᾽ ἄφθιτον νάσῳ 
κέχυται Λιβύας εὑρυχόρον σπέρμα πρὶν 
ὥρας Ῥ. 4. 43. Ῥ. (δυπιαη) 5εεᾶ 

ἔχεν δὲ σπέρμα μέγιστον ἄλοχος Ο. 9. 61. 
καὶ φέροισα σπέρμα θεοῦ καθαρόν ΡῬ. 8. 
18. ἀθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν, 

σπέρμ᾽ ἀδείμαντον φέρων Ἡρακλέος Ν. 

10. 17. “τόνδε δ᾽ ἔπειτα πόσις σπέρμα 
θνατὸν ματρὶ τεᾷ πελάσαις στάξεν ἧρως" 

Ν. 10. 81. ς. «εεὰ, ἀφεεεηανς μὴ 

κρύπτε κοινὸν σπέρμ᾽ ἀπὸ Καλλιάνακτος 

Ο. 2. 93. 
σπέρχω) νΡᾶ55., δὲ εἰμηξ, ἱννίαὐ ἀλλὰ 

θεῶν βασίλεα σπερχϑεῖσα θυμῷ πέμπε 
δράκοντας ἄφαρ Ν. 1. 40. 

(σπεύδει; σπεῦδε; σπεύδων, 
-οντ(α); σπεύδειν: ἐπιρί. σπεῦδεν.) 8. 

δὲ ἐη δαςίε Πελίας ἵκετο σπεύδων Ρ. 

4. δ. σπεύδοντ᾽, ἔκλαγξέ θ᾽ ἱερί Πα. 84, 

10. Ῥ. δὲ εαρεν ([ον) κῦδος ὄρσαι σπεύ- 

δει Καμαρίνᾳ Ο. 4. 12. φαινομέναν δ᾽ 

ἄρ᾽ ἐς ἄταν σπεῦδεν ὅμιλος ἱκέσθαι Ν. 9. 
21. ς. δος., μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον 

σπεῦδε Ρ. 8. 62. καὶ μηκέτι μακροτέραν 
σπεύδειν ἀρετάν 1. 4. 18. ς. ἔταρ. 

Ἴροτοι σπευδί Δ. 4. 22. 

σπλάγχνα) (τἀά.) ον! ἦλθεν δ’ ὑπὸ 

σπλάγχνων ὑπ᾽ ὠδῖνός τ’ ἐρατᾶς “αμος 
ἐς φάος αὐτίκα Ο. 6. 43. ἐπεὶ σπλάγχνων 

ὕπο ματέρος αὐτίκα θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς 

Διὸς ὠδῖνα φεύγων διδύμῳ σὺν κασι- 
γνήτῳ μόλεν Ν. 1. 36. ὑπὸ σπλάγχιίνοις) 

σπένδω)] (ἰπ ἐπηε5:85, κατασπένδειν.) ῥοων ἃ φέροισα τόνδ᾽ ἀνέρ᾽"᾿ Πα. 84. 18. 
ἐϊδαϊίἑον οὐν εἴη δὲ τρίτον (38.οθ. κρα- σποδέω] ῥομπά χεράδει σποδέων τ. 

τῆρα) σωτῆρι πορσαίνοντας ᾿Ολυμπίῳ 827. 



σπονδά 

σπονδά] ἰἰδαίΐον τὸν μὲν ἐν ῥινῷ λέοντος 
στάντα κελήσατο νεκταρέαις σπονδαῖσιν 

ἄρξαι καρτεραίχμαν ᾿Αμφιτρνωνιάδαν 1. 

6. 81. 
σπονδοςρόρος] ἐγεεε ὀνίπρίηρ, οἵ ἴῃς Πογα]ά 

ψ 0 ῥτγοοϊδισλεά τῆς ΟἸγπιρὶῖς βαῦηεβ. 

(Νικόμαχος) ὃν τε καὶ κάρυκες ὡρᾶν 

ἀνέγνον, σπονδοφόροι Κρονίδα Ζηνὸς 
᾿Αλεῖοι 1. 2. 28. 

σπορᾶς] 1. Δάἀ]., σοαμεγεά καὶ σποράδας 
φερεμήλους ἔκτισαν νάσους Πα. ὅ. 38. 

σπουδά] εαγηεςίηεςς ἐγὼ δὲ συνεφαπτό- 
μενος σπουδᾷ Ο. 10. 97. τᾶς. εὐδαίμονος 

ἀμφὶ Κυράνας θέμεν σπουδὰν ἅπασαν Ρ. 4. 

910. 
σπουδαῖος εαγηεεέ πάντα λόγον θέμενος 

σπουδαῖον ρὑτ. Ρ. 4. 132, 
στάδιον) (-ίον, -ἰον; -ίων, -ἴοις.) “αάέίον, 

{ινϊοηρ γαςς στάδιον μὲν ἀρίστευσεν 

- παῖς Ο. 10. 64. πενταέθλῳ ἅμα σταδίον 

νικῶν δρόμον Ο. 18. 80. Πυθοῖ τ’ ἔχει 

σταδίου τιμὰν διαύλου θ᾽ Ο. 18. 81. 

Πυθοῖ τε γυμνὸν ἐπὶ στάδιον καταβάντες 
Ῥ. 11. 49. (ὕμνον) Δείνιος δισσῶν σταδίων 

καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμα (ὅτι 
διαυλοδρόμος Σ.) Ν. 8. 16. ἕν τε γυμνοῖσι 

σταδίοις ΣΙ. 1. 38. 

στἄδιος] {ἰγυνῖν εἰαπαΐηρ κολλᾷ τε στα- 
δίων θαλάμων ταχέως ὑψίγνιον ἄλσος 

Ο. δ. 13. 
στάζω] ἀνί;», ἄγορ ες. ἀσο. “νέκταρ ἐν χείλεσσι 

καὶ ἀμβροσίαν στάξοισι᾽᾽ (Ξο. ἵὥραι) Ρ. 9. 

68. “τόνδε δ᾽ ἔπειτα πόσις σπέρμα θνατὸν 

ματρὶ τεᾷ πελάσαις στάξεν ἥρωφ᾽ (Ραυν: 
ἔσταξεν ςοἀά.: ἱ. ς. τὸν Κάστορα μετὰ 
ταῦτα ὁ Τυνδαρεὺς σπέρμα θνητὸν ὄντα 

- ἔσπειρεν Σ.) Ν. 10. 82. 

στάθμα] (-ας, -ᾳ, -αν.) α. ἐπι ελήηρ ᾿ἶπε ταρξ. 
καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ 

νύκτας ἄμμε πότμος ἄντιν᾽ ἔγραψε δρα- 
μεῖν ποτὶ στάθμαν Ν. 6. 7. Ὁ. »ιεαςι- 

γίηρ ἴα τλοῖ, στάθμας δέ τινος {τινες 

οοηΐ. ϑδΒορρασά) ἑλκόμενοι περισσᾶς ἐν- 

ἔπαξαν ἕλκος ὀδυναρὸν ἐᾷ πρόσθε καρδίᾳ 
Ῥ. ὃ. 90. ς. γε ταβί. πόλιν -- 

ὝΛλίδος στάθ' μας Ἱέρων ἐν νόμοις ἕκτισσε 

Ρ. 1. 62. Ὕλλον τε καὶ Αἰγιμιοῦ ---" τῶν 

410 στείχω 

μὲν ὑπὸ στάθ'μᾳ νέμονται 1. 9. 4. τῶν 

νῦν δὲ καὶ Θρασύβουλος πατρῴαν μάλιστα 
πρὸς στάθμαν ἔβα (ἰο 2δε εἰαπμαγά οἱ ὠλαὶ 

ἰς ἄμε ἰο α [αίδεν, Οἰϊάογϑίοονο) Ρ. 6. 48. 

στἄθμάομαι] »"εαφενδ οί Διὸς ἄλκιμος 

υἱὸς σταθμᾶτο ζάθεον ἄλσος πατρὶ μεγί- 

στῳ Ο. 10. 45. 

σταθμός] (-όν; -οὖς, -ὥν.) 5. ἃ ρΡ!., ἀωεί- 

Πρ ἵκων δ᾽ Οἰνομάου καὶ Πέλοπος παρ᾽ 
εὐηράτων σταϑ' μῶν Ο. ὅ. 10. ὅταν --- εἰς 

᾿Αἰδα σταθμὸν ἀνὴρ ἵκηται Ο. 10. 92. 
αἰπεινῶν ἀπὸ σταθ' μῶν Ρ. 4. 76. ἐθέλοντ᾽ 

ἐς οὐρανοῦ σταθμοὺς ἐλθεῖν μεθ᾽ ὁμάγυριν 
Βελλεροφόνταν Ζηνός 1. 7. 46. πάνδοξον 

Αἰολάδα σταθμὸν υἱοῦ τε Παγώνδα ὑμ- 
νήσω Παρθ. ὥ2. 9. ες σταϑμοῦ[ Ῥ. Οχγ. 

3440, (τ. δ. 

στάλα] (-αν, -ἄν, -αισιν.) 8. νη!δηογίαϊὶ 

δίο"α εἰ δέ τοι μάτρῳ μ᾽ ἔτι Καλλικλεῖ 
κελεύεις στάλαν θέμεν Παρίου λίθον λενκο- 

τέραν Ν. 4. 81. Ὁ. Ρ!., ῥήϊανς (οἵ 
ΗδοΓδ 168), 50] οἱ ἴῃς 1ἐπιὶ 8 ἕο νυν 

τῶδῃ σα δἰίαίῃ. Θήρων --- ἅπτεται 

οἴκοθεν Ἡρακλέος σταλᾶν Ο. 8. 44. ἀν- 

ορέαις δ᾽ ἐσχάταισιν οἴκοθεν στάλαισιν 
ἅπτονθ᾽ ᾿Ἡρακλείαις 1. 4. 12. 

στἄσις] (-τς, -ἰν; -ἰων.) εἷνί! εἰν ες εἰ μὴ 
στάσις ἀντιάνειρα Κνωσίας σ᾽ ἄμερσε πά- 

τρας Ο. 12. 16. φεῦγε γὰρ ᾿Αμφιαρῆ ποτε 

θρασυμήδεα καὶ δεινὰν στάσιν πατρίων 
οἴκων ἀπό τ᾽ Αργεος (3. ᾿Αδραστος) 
Ν. 9. 18. “οὐ πενθέων δ᾽ ἔλαχον (οὖν 

στασίων᾽᾽ (ϑὰρΡ. 6 ῬΙυΐάτομο εἰ Σ ραρνυτὶ 

Β]899) Πα. 4. δ8. στάσιν οὐλομέναν (δε. 

φέρεις;) Πα. 9. 16. (οὔτ᾽ ἐχθρὰ στάσις) 
(ἀυθιτδηῖεῦ βυρρ. 95π0}} ας Σ ρᾶρ.) Πα. 
14, 8, γτὸ μὲν στάσις Δ. 8. 8. στάσιν ἀπὸ 

πραπίδος ἐπίκοτον ἀνελών, πενίας δότει- 
ραν, ἐχθρὰν κουροτρόφον ἐγ. 109. 8, [ἄγαν 

φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες ἢ 

στάσιν ἄλγος ἐμφανές (ἱστᾶσιν ν. 1.) {τ. 

210.) 
στέγω] πτιςεά., ς. ᾶος., Ξγοίεο! οπεφεί! αραΐειεί 

ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο φρίσσοντας 
ὄμβρους Ῥ. 4. 81. 

στείχω)] (στεῖχ (ε) ; στείχοι; στείχων, -οντα; 

στείχειν.) ἃ. τυαὶλ ἐν εὐθείαις ὁδοῖς 



στέλεχος 

στείχοντα Ν. 1. 28. καί τινα σὺν πλαγίῳ 
ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα τὸν ἐχθρότατον 
φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ (Βοεοκῃ: μόρον 

ςοἀά.: τινὶ --- στείχοντι Ἠετπιαπη) Ν. 1. 

θῦ. Δαμαίνας πα, ἐγνα[ισίμ]ῳ νῦν μοι 

ποδὶ στείχων ἀγέο Παρθ. 2. 67. [στεί- 
χοι (οοπί. ΜΜΊ].: ἐν οοἀά.: ἔσχε Ττΐο].) 

ῬΡ. 11. 6171 Ρ. 90 ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσας 

ὁλκάδος ἕν τ᾽ ἀκάτῳ, γλυκεῖ᾽ ἀοιδά, στεῖχ᾽ 
ἀπ᾽ Αἰγίνας Ν. δ, 8. οὐδὲ Κρονίων ἀστε- 
ροπὰν ἐλελίξαις οἴκοθεν μαργουμένους στεί- 

χεῖν ἐπώτρυν᾽ Ν. 9. 20. 
στέλεχος] ( οίϊοτ) ἱγεεηὶ οἱ α ἔτϑο. ἴδεν 

Λυγκεὺς δρνὸς ἐν στελέχει ἡμένους Ν.10.6]. 
στέλλω] ἐπα οὐ ἐγὼ δὲ ἴδιος ἐν κοινῷ 

στἄλεὶς --- οὐ ψεύσομ᾽ ἀμφὶ Κορίνθῳ ο» α 
τοϊςοίου οὐ ῥιδίϊς ἱπίενοσι Ο, 18. 49. 

στεναγμός] εγοαπίηρ “καὶ τότ᾽ ἐγὼ 
σαρκῶν τ᾽ ἐνοπὰν {5 “Ἴ) ἠδ’ ὀστέων 
στεναγμὸν βαρύν᾽᾽ (οὗ ἩοτΑκΙε58, ἀενουτ- 
ἴπᾳ ἐδο οχ οὗ Κοσγοποβ) ἐγ. 168. δ. 

στέργω] δὲ σοηπίεπέ τὸ δὲ οἴκοθεν ἄστυ 
καὶ --- 1 καὶ συγγένει᾽ ἀνδρὶ φί --- 
στέρξαι Πα. 4. 84. 

στερεός] λανεῆ, γονηογϑοῖθςς ὑπὸ στερεῷ 
πυρὶ Ο. 10. 80. στερεᾶν ὀδυνᾶν Ρ. 4. 221. 

δᾶν., -εῶς, τεῖρε δὲ στερεῶςς) ἄλλαν μὲν 

σκέλος, ἄλλαν δὲ πᾶχ[υν] --- φέροισαν 
(ϑυρΡ. [κοὐε}) ἐγ. 169. 29. 

στερέω] ἀεῤνγίυε ς. ἀςς. ἃ βεη. χρυσέων 
γὰρ Αἴας στερηθεὶς ὅπλων φόνῳ πάλαισεν 

Ν. 8. 27. 
στέρνον] (-ῳ; -ὧν, -α.) ἃ. οὐεε ͵, ὀγδαξί 

Σικελία τ’ αὐτοῦ πιέζει στέρνα λαχνάεντα 
Ῥ. 1. 19. χερσὶ δ’ ἄρα Κρονίων ῥίψαις δι᾽ 
ἀμφοῖν ἀμπνοὰν στέρνων κάθελεν (Ἰοἷπ δι᾽ 

ἀμφοῖν --- στέρνων) Ῥ. 8. δ7. ἄγαλμ᾽ 
᾿Αἰδα, ξεστὸν πέτρον, ἔμβαλον στέρνῳ 
Πολυδεύκεος Ν. 10. 68. Ὁ. πιοῖ., δγσαςί, 

γὶδο οἱ ἰαπὰ ἐλα]χύνωτον στέρνον 
χθονός Πα. 4. 14. 

στεροπά] ἰἐρλιπέηρ μας λαμπραὶ δ᾽ ἦλ- 
θον ἀκτῖνες στεροπᾶς Ῥ. 4. 198. Κρονίδαν, 

βαρνόπαν στεροπᾶν κεραυνῶν τε πρύτα- 
νιν Ῥ. 6. 24. "υἱὸν --- χεῖρας "Αρεί τ᾽ 

ἐναλίγκιον στεροπαῖσί τ᾿ ἀκμὰν ποδῶν 

Ι, 8. 87. 

41] στέφᾶνος 

στεφἄνδφορία] ὑνίηπρὶπε οἱ α σγουη τόνδε 
κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέξαι Ο. 8. 10. 

στέφᾶνος) (-ος, -ῳ, -ον, -οἱ, -ων, -οἱσ(!), 
“οἷσιν, -ους.) ἃ. ἐγοινη Ὁτοβϑοηϊοα ἴἰὸ δῇ 

δἰμιεες νίςιος χαίταισι μὲν ζευχθέντες 
ἔπι στέφανοι Ο. 3. 6. αἴτει --- σκιαρόν τε 
φύτευμα --- στέφανόν τ’ ἀρετᾶν Ο. 8. 18. 

μετὰ στέφανον ἰών Ο. 4. 28. ὑψηλᾶν 
ἀρετᾶν καὶ στεφάνων ἄωτον γλυκὺν τῶν 
Οὐλυμπίᾳ --- δέκευ Ὁ. δ. 1. στεφάνους ἐν 
᾽Ολυμπίᾳ ἐπεὶ δέξαντο Ο. 0. 26. ἕκτος οἷς 

ἤδη στέφανος περίκειται φυλλοφόρων ἀπ᾿ 

ἀγώνων Ο. 8. 76. στεφάνων ἄωτοι 0. 9. 

19. τίς δὴ ποταίνιον ἔλαχε στέφανον; 

Ο. 10. 61. κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας 

ἐλαίας ἀδυμελῆ κελαδήσω Ο. 11. 18. δέξαι 

δέ οἱ στεφάνων ἐγκώμιον τεθμόν Ο. 13. 29. 

ἔσσεσθαι στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτὰν 
Ῥ. 1. 37. στέφανον ὕψιστον δέδεκται Ρ. 1. 

100. τηλανγέσιν ἀνέδησεν ᾿Ορτυγίαν στε- 
φάνοις Ρ. 2. 6. κῶμόν τ᾽ ἀέθλων Πυθίων 
αἴγλαν στεφάνοις Ῥ. 8. 18. υἱὸν ἴδῃ τυχόν- 
τὰ στεφάνων Πυθίων Ῥ. 10. 26. τὸν 

"ΙἹπποκλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς 
ἕκατι στεφάνων θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν 

Ῥ. 10. ὅβ8. Θρασνδᾷος ἔμνασεν ἑστίαν 
τρίτον ἔπι στέφανον πατρῴαν βαλών 

Ῥ. 11]. 14. ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη 
Ν. 2. 22. ἀοιδὰν ---- στεφάνων ἀρετᾶν τε 

δεξιωτάταν ὀπαδόν Ν. 8. 8. Κλεωναίου 
τ᾽ ἀπ᾽ ἀγῶνος ὄρμον στεφάνων πέμψαντα 

Ν. 4. 17. οἴκαδε κλυτοκάρπων οὐ νέοντ᾽ 
ἄνευ στεφάνων Ν. 4. 77. Πυθέας εὐρυσθε- 
νὴς νίκη Νεμείοις παγκρατίου στέφανον 

Ν. δ. δ. ἕτερον οὔ τινα οἶκον ἀπεφάνατο 
πυγμαχία {πλεόνων) ταμίαν στεφάνων 

Ν. 6. 26. εἴρειν στεφάνους ἐλαφρόν Ν. 7. 
17. (φιάλαις) ἃς ποθ᾽ ἵπποι κτησάμεναι 

Χρομίῳ πέμψαν θεμιπλέκτοις ἀμᾷᾶ Λατοίδα 
στεφάνοις ἐκ τᾶς ἱερᾶς Σικυῶνος Ν. 9. δ8. 

καὶ τὸν ᾿Ισθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον (ϑ8ς. 

ἐκράτησε) Ν. 10. 26. ἐπεὶ στεφάνους ἕξ 
ὥὦπασεν Κάδμον στρατῷ ἐξ ἀέθλων ἰ. 1. 

10. γευόμενοι στεφάνων νικαφόρων 1. 1. 

21. ἐν βάσσαισι ᾿Ισθμοῦ δεξαμένῳ στεφά- 
νους 1. 8. 11. ὄντιν᾽ ἀθρόοι στέφανοι χερσὶ 

νικάσαντ᾽ ἀνέδησαν ἔθειραν Ι. ὅ. 8. λάμ- 



στεφἄνόω 

βανέ οἱ στέφανον, φέρε δ᾽ εὔμαλλον μίτραν 
Ι. 6. θ2. ἄωτον δεξάμενοι στεφάνων [. 6. 

4. ἀείσομαι χαίταν στεφάνοισιν ἁρμόζων 
Ι. 7. 89. πόρε, Λοξία, τεαῖσιν ἀμίλλαισιν 

εὐανθέα καὶ Πυθόι στέφανον 1. 7. 6]. 
μήτ᾽ ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν στεφάνων Ι. 8. 0. 

ἁλίκων τῶ τις ἀβρὸν ἀμφὶ παγκρατίου 
Κλεάνδρῳ πλεκέτω μυρσίνας στέφανον 1. 8. 

θ7. μναστὴρ στεφάνων (53ς. ἀγών) ἐτ. 20. 
στεφάνων καὶ θαλιᾶν τροφὸν ἄλσος ᾿Απόλ- 
λωνος Πα. 6. 18. χαίταν στεφάνοις ἐκόσ- 
μηθεν Παρθ. 2. 48. ἀελλοπόδων μέν τιν᾽ 

εὐφραίνοισιν ἵππων τιμαὶ καὶ στέφανοι 
4τ. 221. 2. Ῥ. ρανίαμὰ ἃ5 βἰρῃ οἱ [6588}- 

νἱεν οὐ ϑυοοεβα ὅρμοισι τῶν χέρας ἀνα- 
πλέκοντι καὶ στεφάνους (ν. 1]. στεφάνοις) 

Ο. 2. 14. στεφάνοισί τέ μιν ποίας ἔρεπττον 
Ρ. 4. 240. χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς ᾿Αλκμᾶνα 

στεφάνοισι βάλλω Ρ. 8. 67. πολλὰ μὲν 
κεῖνοι δίκον φύλλ᾽ ἔπι καὶ στεφάνους Ρ. 9. 

124. στεφάνοισι παν ( (ς Σ δυρρΡ. 926ε1}} 

Πα. 6. 180. Ἱπλόκον σ[τεφά]νων κισσίνων 

Δ. 8. 7. ἰοδέτων λάχετε στεφάνων (8ς. 
θεοί) ἐγ. 78. 6. Αἰολάδα σταθμὸν «-“-- 

ὑμνήσω στεφάνοισι θϑάλλοισα παρθένιον 
κάρα Παρθ. 2. 11. ἐντὶ [δὲ καὶ) θάλλοντος 

ἐκ κισσοῦ στεφάνων Διοίνύσον (ΝΥΠ.: 

στέφανον ςοἀ.) Θρ. 8. 8. ς. εἰγοϊ νιν 

εναϊ "Ιλίῳ μέλλοντες ἐπὶ στέφανον τεῦξαι 

Ο. 8. 35. 
στεφᾶνόω] (δος. ἐστεφάνωσε, -αν; -ὥσαι: 

ταοὰ. ΔΟΣ. ἦρτο ρᾶ88. ἐστεφανώσατο; στε- 

φανωσάμενος, -ον: ρΡᾶ538. ρί. ἐστεφανωμέ- 
νον: δοζ. στεφανωθείς.) ὁὀγοῖυν ἐλαίᾳ 
στεφανωθεὶς Πισάτιδι Ο. 4. 11. υἱὸν εἴπῃς 

ὅτι οἱ νέαν κόλποις παρ᾽ εὐδόξοις Πίσας 

ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαί- 

ταν Ο. 14. 24. ᾿Αρισταγόραν ἀγλααὶ νῖκαι 
πάτραν τ᾽ εὐώνυμον ἐστεφάνωσαν πάλᾳ 
καὶ μεγαυχεῖ παγκρατίῳ Ν. 11. 21. πιοὰ., 
μαὺς οπμεϑοείί ογουπεά (Ῥτο Ρ455. ἡ ϑοῦνΥΖ., 

1. 157; ΜΝ δοκογηδροὶ, Νοσ., 1. 137) ἄνδρα 

παρ᾽ ᾿Αλφειῷ στεφανωσάμενον αἰνέσω 

Ο. 7. 16. τῶν ἄνθεσι Διαγόρας ἐστεφανώ- 

σατο δίς Ο. 7. 81. νῦν δ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ στε- 

φανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ Πυθῶνος Ο. 19. 17. 

καὶ πεντάκις ᾿Ισθμοῖ στεφανωσάμενος Ν. 6. 

4172 στόμα 

19. ἰπ ζευρτηα, Κίρραθεν ἐστεφανωμένον 
υἱὸν ποίᾳ Παρνασσίδι Δωριεῖ τε κώμῳ 
Ῥ. 8. 19. πιοῖ., ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι κεῖνον 

- μολπᾷ χρή Ο. 1. 100. 

στεφάνωμα] (-ωμί(α) δες., -ὦματα δςο.) 
ἐγοιυη προθύροισιν δ᾽ Αἰακοῦ ἀνθέων 

ποιάεντα φέρε στεφανώματα σὺν ξανθαῖς 
Χάρισσιν Ν. δ. ὅ4. Δωρίων αὐτῷ στεφά- 
νωμα κόμᾳ πέμπεν ἀναδεῖσθαι σελίνων δὲ 

τς 8 Π πῆ δὴ ράπιοβ 1. 3. 15. ᾿Απόλλωνι 

μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν ᾿Εχεκράτει παιδὶ 
Πυθαγγέλω στεφάνωμα έν. 3384. 7. πιεῖ., 

τιμὰν οἷαν οὔτις ᾿'Ελλάνων δρέτπει, πλού- 

του στεφάνωμ᾽ ἀγέρωχον ΡῬ. 1. 680. γεγω- 

νεῖν ὄλβιον ἄνδρα διωξίππου στεφάνωμα 
Κυράνας Ρ. 9. 4. δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ 

Πυθῶνος εὐδόξῳ Μίδᾳ Ρ. 12. δ. κεῖνον ἅψαι 
πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσσῳ, παγκρατίον 

στεφάνωμ᾽ ἐπάξιον 1. 4. 44. δαῖτα πορ- 
- σύνοντες ἀστοὶ καὶ νεόδματα στεφανώματα 

βωμῶν (ν. νεόδματος) 1. 4. 62. 

στέφω] ι αγνομπά “δοιὰ βοῶν θερμὰ 
πρὸς ἀνθρακιὰν στέψαν᾽᾽ ἔτ. 168. 8. 

στῆθος] ὀγέεαεί ἀνίκ᾽ ἀνθρώπων καματώ- 

δεες οἴχονται μέριμναι στηθέων ἔξω ἔτ. 
124. 0. 

στῖβ ἄρός] Ξἰομί 
πλευράς τ. 111. 4. 

στίχος} (μεΐθγοοὶ. ρὶ., στίχες.) γαρὰ 

κραιπνότεραι ἢ βαρυγδούπων ἀνέμων στί- 
χες Ῥ. 4. 310. ἦ ῥὰ Μηδείας ἐπέων στίχες 

δε ναηπδεά τυογάς Ῥ. 4. δΊ7. 11τ., οἱ ἀρθης 

τῆεη, παῦροι δὲ βουλεῦσαι φόνου παρ- 

ποδίου νεφέλαν τρέψαι ποτὶ δυσμενέων 
ἀνδρῶν στίχας χερσὶ καὶ ψυχᾷ δυνατοί 

Ν. 9. 88. 
στόλος] υογαρε εὐανθέα δ’ ἀναβάσομαι 

στόλον ἀμφ᾽ ἀρετᾷ κελαδέων (οἱ ἔξιε ρατ- 
Ἰαπὰ Ἄοτοινπεὰ 5ῃὶρ οὗ ἴῃς νἹοΐοτ τουτί ας 

ἴο δἰεἰ!ν) Ῥ. 2. 62. πιοῖ., δοπγεο, Αἴγινα 

φίλα μᾶτερ, ἐλευθέρῳ στόλῳ πόλιν τάνδε 

κόμιζε Ρ. 8. 98. ἐν περισθενεῖ μαλαχθεὶς 

παγκρατίου στόλῳ Ν. 8. 117. 

στόμα] (στόμα, -ατος, -α νος., δες.; στό- 

ματ(α), -ἀτων.) ν»ιομἢ ἀπό μοι λόγον 

τοῦτον, στόμα, ῥῖψον Ο. 9. 836. ἔπος -- 
Αἰήτα τό ποτε ζαμενὴς παῖς ἀπέπνευσ᾽ 

πρὸς στιβαρὰς ἐπάραξε 
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ἀθανάτον στόματος Ρ. 4. 11, κωφὸς ἀνήρ 
τις ὃς Ἡρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει Ῥ. 9. 

87. βραχύ μοι στόμα πάντ’ ἀναγήσασθ᾽ 
Ν. 10. 19. Ζεῦ πάτερ, τῶν μὰν ἔραται 
φρενί, σιγᾷ οἱ στόμα Ν. 10. 29. τοῖσιν 

Αἴγιναν προφέρει στόμα πάτραν (3 τᾶδς 

τηουτ οὐ ἐπθ Αἰαϊάἀαὶ) 1. δ. 48. καὶ 

νεαρὰν ἔδειξαν σοφῶν στόματ᾽ ἀπείροσιν 
ἀρετὰν ᾿Αχιλέος 1. 8. 47. πεδὰ στόμα 
φλέγει τ. 26. πολὺν ῥόθον ἴεσαν ἀπὸ 
στομ[άτων) ᾿Ελείθυιά τε καὶ Λάχεσις Πα. 

12. 16. πρὶν μὲν ἕρπε --- τὸ σὰν κίβδηλον 

ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομάτων Δ. 2. 8. πιεῖ., 

“πὰρ χθόνιον ᾿Αἰδα στόμα’ Ρ. 4. 44. ἐπ’ 

᾿Αξείνον στόμα ἰ. ς. ἴῃς Βοβροτυ5 Ρ. 4. 208. 

στονἄχά]) ξγοαη. θερμὰ δὴ τέγγων δάκρνα 

στοναχαῖς Ν. 10. 768. ἔκλαγξέ θ᾽ ἱερί --- 1 
δαιμόνιον κέαρ ὀλοαῖσι στοναχαῖς ἄφαρ 

Πα. 8Α. 12. ἐν δὲ Ναίδων ἐρίγδονποι 
στοναχαὶ μανία! τ’ ἀλαλαί τ’ ὀρίνεται 
Δ. 2, 12. 

στονόεις] ἀοίογοιις ἀρίστενον --- παῖδες 

ἀνορέᾳ χάλκεον στονόεντ᾽ ἀμφέπειν ὅμα- 
δον (στονόεντά τ’ οοἀά.) 1. 8. 25. 

στράταρχος) οοηηπαπάεν ἐναρίμβροτον 
ἀναμείναις στράταρχον Αἰθιόπων Μέμνονα 
Ῥ, 6. 81. τίνες εκτορα πέφνον καὶ στρά- 

ταρχον Αἰθιόπων ἄφοβον Μέμνονα χαλ- 
κοάραν 1. δ. 40. στρα͵τάρχῳ (ἢ Ῥοὶγ- 
ἀοκίοβ, ὃ Ῥγοϊξοβ) Δ. 4. 43. 

στρᾶἄτεύομαι] (δοτ. ρᾶ58. ὕτὸ τησὰ.) γο ἴο 

ταν, σαι ῥαὶρη νῦν γε μὰν τὰν Φιλοκτή- 

ταο δίκαν ἐφέπων ἐστρατεύθη Ρ. 1. 61. 
Ἰοιδ’ ὅτ’ ἐστραίτευ (ϑυρν». 1.006}} ἔς. 

1114. 6. 

στρᾶτιά)] 4. ἀνν!ν, ἐχρεά οι “ποθέω 

στρατιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς" Ο. 6. 16. ὃς καὶ 
᾿Ιαολκὸν εἷλε μόνος ἄνεν στρατιᾶς Ν. 8. 

84. ᾿Αμύκλαθεν γὰρ ἔβα σὺν ᾿Ορέστᾳ, 
Αἰολέων στρατιὰν χαλκεντέα δεῦρ᾽ ἀν- 
άγων Ν. 11. 86. Ὁ. λοσί, αςϑοοηιδὶν 

Πυθοῖ τε γυμνὸν ἐπὶ στάδιον καταβάντες 

ἤλεγξαν ᾿Ἑλλανίδα στρατιὰν ὠκύτατι Ῥ. 
11. 60. ς. ἔταξ. Ἰ᾿άμᾳ καὶ στρατιά 

(Πρ: -ἰαῖς Πκ 5) Δ. 8. 11. 

στρᾶτός) (-ός, -οὔ, -ᾧ, -ὀν; -ὥν.) 8. 
»δορίε, [οἱᾷ σεμνοὺς ὀχετούς, Ἵππαρις 

στρᾶτός 

οἷσιν ἄρδει στρατὸν Ο. δ. 12. Παρρασίῳ 
στρατῷ Ο. 9. 98. ἵκεν δὲ Μιδέαθεν στρατὸν 

ἐλαύνων (5ς. 'Ηρακλέης) Ο. 10. 66. ἐγγνά- 
σομαι ὕμμιν --- φυγόξεινον στρατὸν μηδ᾽ 

ἀπείρατον καλῶν “--- ἀφίξεσθαι (ἐς Ῥαορὶς 

οἱ Ἐρίζεργῆδη 1.019) Ο, 11. 17. νώμα 

δικαίῳ πηδαλίῳ στρατόν Ῥ. 1. 86. ἐκ 
δ᾽ ἐγένοντο στρατὸς θαυμαστός ((ς (εη- 

ἰΔτ8) Ῥ. 2, 46. πρύτανι κύριε πολλᾷν 
μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν καὶ στρατοῦ Ρ. 2. 

δ8. χὠπόταν ὁ λάβρος στρατός, χῶταν 
πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι Ῥ. 2. 87. στρατῷ 
τ᾽ ἀμφικτιόνων ὁ Παρνάσσιος αὐτὸν μυχὸς 
διαυλοδρομᾶν ὕπατον παίδων ἀνέειπεν 
Ῥ. 10. 8. ἔνθα καί νυν ἐπίνομον ἡρωΐίδων 

στρατὸν ὁμαγερέα καλεῖ συνίμεν Ρ. 11. 8. 
ὁ δέ οἱ φράζε καὶ παντὶ στρατῷ Ν. 1. 61. 
οἵ τε κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναισιν ἄρμοζον στρα- 

τόν Ν. 8. 11. ἐκράτησε δὲ καί ποθ᾽ Ἕλλανα 

στρατὸν Πυθῶνι Ν. 10. 8ὅ. ἐπεὶ στεφάνους 

ἐξ ὥπασεν Κάδμον στρατῷ ἐξ ἀέθλων (ἔμο 
ὙΒΟΌΔΩ8) 1. 1. 11. “χθόνα τοί ποτε καὶ 

στρατὸν ἀθρόον πέμψαν κεραυνῷ τρι- 

ὁδοντί τε ἐς τὸν βαθὺν Τάρταρον (86 
οτγἰρὶπδὶ ἱπμδοιεδηΐβ οὐ ζοοϑ) Πα. 4. 42. 

Κάδμον στρατὸν Πα. 9. 44. ΡΙ. νομάδεσσι 

γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται στρατῶν, ὃς ἀμαξο- 
φόρητον οἶκον οὐ πέπαται (ιυανἦεγς [γομι 

λὲς ῥεορίε: Στράτων 1, θεγε) ἐσ. 106}. 1. 
Ὁ. ἀνην, ἐχῤεάϊίοη Τιρύνθιον ἕπερσαν 

αὐτῷ στρατὸν --- Μολίονες Ο. 10. 32. ἔλσαις 

ὅλον τε στρατὸν λάαν τε πᾶσαν Ο. 10. 43. 

᾿Αμαζονίδων --- τοξόταν βάλλων γυναι- 
κεῖον στρατὸν Ο. 183, 89. καὶ ῥά οἱ -“--- 

Μόψος ἄμβασε στρατὸν Ῥ. 4. 191. “ἐκ 
Δαναῶν στρατοῦ (ἐπα ἀγὰν οὐ {δας 

Ἐρἱζοποὶ) Ρ. 8. δ2. καί ποτ᾽ ἐς ἑπταπύλους 

Θήβας ἄγαγον στρατὸν ἀνδρῶν (ἰ(δςε 
ϑονοα ἀραΐϊπδὲ ΤῊΘΌς5) Ν, 9. 18. ἐλοιγὸν 
ἀμύνων ἐναντίῳ στρατῷ (λοιγὸν ἀμφι- 
βαλὼν οοηὶ. Α. ΝΥΝ. Μαίγ) 1. 7. 28. σὺν 
θεῶν δέ νιν αἷσᾳ Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ 

Δωριεὺς ἐλθὼν στρατὸς ἐκτίσσατο 1. 9. 8. 

ἐπὶ δὲ στρατὸν ἄισίσ (τ. 334. “μολόντα 

- βαιοῖς σὺν ἕντεσιν ποτὶ πολὺν στρα- 

τόν" Πα. 2. 78. καὶ στρατὸν) ἱπποχάρ- 

μαν --- πολέμῳ τελευταίῳ προβιβάζοις 



στρέφω 

Πα. 2. 104. Σύριον εὐρναίχμαν διεῖπον 

στρατὸν ((ῃς ΑπιᾶΖοῃ8) ἔσ. 178. 1. πιεῖ, 

χειμέριος ὄμβρος, ἐπακτὸς ἐλθὼν ἐριβρόμον 

νεφέλας στρατὸς ἀμείλιχος Ρ. 6. 12. 

ς. ἴταρξ. Ἰώων στρατῷ ἔτ. 00". 8. 

Ἰου στρατὸς οὐκ ἀέκων {τ. 109. δ3. 

στρέφω] {πν» γοη"π ΐἑ τὰν δ᾽ ἐπ᾽ αὐχένι 
στρέφοισαν κάρα (ΛΥ γεϊεηρας: στρέφοιαν 

ςοἀά.: ες. ἔλαφον) “{τ. 107α. 65 δίδυμον 

στρέφοισα πηδάλιον (Ξ.. Τύχα) (τ. 40. 

ς. δος. οοχη., οἷον αἰνέων κε Μελησίαν 

ἔριδα στρέφοι. ῥήματα πλέκων (ἐλλείπει 

δὲ τὸ τις. Σ: στρέφοις ςουϊ. Θοῆτ.: ἃ πιεῖ. 

τοῦ ᾿νσθβι! ηρ, οἱ. ῬΟΙΙχ, 8. 116: ὡλαὶ 

α ὠεαυΐμρ, Πυϊοίΐηρ οἰγρρίε σοι }ι6 ιυαρο) 

Ν. 4. 93. 

Στρεψίάδας) οἱ Τπεῦε5, νἱεΐον π᾿ 5:ππιίδῃ 
Ρδηκγαδοη. κώμαζ᾽ ἔπειτεν ἀδυμελεῖ 

σὺν ὕμνῳ καὶ Στρεψιάδᾳ 1. 1. 31. 

Στροφΐος) Κίπρ οἱ Ῥμοκίβ, ἰδέμοτ οἱ Ῥυὶα- 

ἀς8. ὁ δ’ ἄρα γέροντα Στροφίον 

ἐξίκετο, νέα κεφαλά, Παρνασσοῦ πόδα 
ναίοντ᾽ Ῥ. 11. 38. 

στρωμνά] α. εοποῖ αὐτὰ ποσσὶν ἄπεπλος 

ὀρούσαισ᾽ ἀπὸ στρωμνᾶς Ν. 1. δ0. πηοῖ,, 

στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ᾽ ἅπαν νῶτον ποτι- 

κεκλιμένον κεντεῖ ἱ. 6. {π6 'ινεὶρῃξ οἱ Εἴηα 

Ῥτοβδίηρ ὕροὴ ΤΥρῆοη 1. 28. Ὁ. ἐουεν- 

ἰ! “ἄφθιτον στρωμνὰν ἀγέσθω, κῶας 

αἰγλᾶεν᾽’ Ρ. 4. 280. 

στὕγερός] αδονιίηαδίς πλοῦτος ὁ λαχὼν 
ποιμένα ἐπακτὸν ἀλλότριον θνάσκοντι 

στυγερώτατος Ο. 10. 90. 

στύγέω] 9ριγη ἄνδρες θήν τινες ἀκκιζό- 

μενοι! νεκρὸν ἵπππον στυγέοισι λόγῳ κείμε- 

νον ἐν φάει (Βοροκῶ, ΔΝ]. : -ἐουσι σοἄά.) 

4τ. 303. 2. 

Στυμφάλιος] οἱ διγνηρλαίος ἀπὸ Στυμ- 
φαλίων τειχέων ποτινισόμενον Ο. θ. 99. 

Στυμφᾶλϊς) ((. )ἀ).) διν»»»ρλα! α΄ μα- 
τρομάτωρ ἐμὰ Στυμφαλίς, εὐανθὴς Μετώ- 

πα, πλάξιππον ἃ Θήβαν ἔτικτεν Ο. 0. 84. 

Στύξ) τίνοσ οἵ ἔπθ υπάογνοτιὶα Ὁ ΗΓ ἢ 
18. ροὴβ ὅσα. πρὶν Στῦγὸς ὅρκιον 

ἐξ εὖΓ Πα. 0. 166. Στυ[γ (εἴ. Σ, τῷ Τιτα- 

ρησίῳ, ὃς ἀπόρροιαν ἀπὸ Στυγὸς ἔχει; 
Ηοτ., Β 7514.) Πα. 10. Α. 4. 

474 σύ 

στύφελίζω)] «ἰγίλε ὁπόταν θεὸς ἀνδρὶς 

χάρμα πέμψῃ, πάρος μέλαιναν καρδίαν 
ἐστυφέλιξεν τ. 220. 

σύ] (τύ, σύ, σεῦ, σέο, σέθεν, τίν, τοι, σοι, 
σέ, σε; ὕμμἴ (ν), ὀμῖν, ὄμμε.) γος ἃ. Ὠοπὶ,, 
νος., α. σύ (ἀνοϊάϊηρ τ᾿! εζογα 9 Π) 

ὦ Μοῖσ᾽, ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ ᾿Αλάθεια 

Διός, -- ἐρύκετον Ο. 10. 8, ὦ θεόμορ᾽ 

᾿Αρκεσίλα, σύ τοι Ῥ. ὅ. ὁ. σύ τοι Ῥ. 5. θ. 
σύ τοι Ρ. 6. 19. [εἰ γὰρ σύ ἵν (ςοπὶ. ΜίαΔ5: 

σφιν οοαά.: σφισιν Ὑτίο].) Ν. 7. 98.) 
β. τύ (αἰιναγϑ ἢγϑι ινογὰ ἴῃ βοηΐοῃςο). 

“τὸ δὲ Ο. 1. 88. τὺ δὲ Ρ. 2. δ7. τὸ γὰρ 
Ῥ. 8. 6. τὺ δ᾽ Ρ. 8. 8. τὺ δ᾽, 'Ἑκαταβόλε 
Ῥ, 8. 6). τὺ δ᾽ --- Εὐθύμενες Ν, δ. 41. 
τὺ δέ, Διοδότοιο παῖ 1. 7. 31... Ὁ. ρεπ,, 

α. σέθεν δ. Ρῥτερ., μέγα τοι φέρεται πὰρ 

σέθεν Ρ. 1. 88, ἄνευ σέθεν Ν. 7. 3. Ζεῦ, 
μεγάλαι δ᾽ ἀρεταὶ θνατοῖς ἕπονται ἐκ 

σέθεν 1. 8. ὃ. ροΞϑεββῖνε, κρεῶν σέθεν 
διεδάσαντο Ο. 1. ὅ1. κραίνει σέθεν εὐτυ- 

χίαν Ο. 6. 81. οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν 
Ο. 8. 4δ. σέθεν ὅπα μαιόμενοι Ν, 8. δ. 

καὶ σέθεν, ᾿Αμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν 

1. 1. δ58, Αἰγεῖδαι σέθεν ἔκγονοι 1. 7. 16. 
οὐ]εςᾶνοε, ἱκέτας σέθεν ἔρχομαι Ο. δ. 19. 

νἱι οτὶρίπα! αδυϊαᾶνε βεπ8ς8 (-- ἀπὸ σοῦ), 

᾽Ορτυγία ---, σέθεν ἀδνεπὴς ὕμνος ὁρμᾶται 
Ν. 1. 4. [Ποσ]ειδᾶνός τε παῖ, [σέθ]εν 

᾿Ἰάονι τόνδε λαῷ [παι]ᾶνα (διώξω (ὁ Σ 

δαρΡ. Ο-Η.) Πα. 2. ὃ. β. σέο, ας. νος. 

᾿Αγησιδάμου παῖ, σέο δ’ ἀμφὶ τρόπῳ 

τῶν τε καὶ τῶν χρήσιες Ν. 1. 29. Ζεῦ, 
τεὸν γὰρ αἷμα, σέο δ᾽ ἀγών Ν. 8. 68. 
Ἣράκλεες, σέο δὲ προπράον᾽ ἔμμεν ξεῖνον 

ἀδελφεόν τ᾽ Ν. 7. 80. Θεία, σέο ἕκατι καὶ 
μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περι- 
ὦσιον ἄλλων (Βετρκ: σέο γ᾽ ἕκατι.) 1.8.2. 

κόρα μιγεῖσ᾽ ᾿ωὠκεανοῦ Μελία σέο, Πύθι[ε 
(λέχει ϑὰρρ. 6-ἃ.) Πα. 9. 48. σέο κλεό- 
μενοι γε Δ. 4ς. 7. γΥ- σεῦ σεῦ 

ἕκατι Ο. 14. 20. σεῦ δὲ πάτρᾳ Χαριάδαις 
τ᾽ ἐλαφρὸν ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον 

Ν. 8. 46. ς. ἀδι., α. τοι (τοι Ο. 8. 59, 

Ν, 4. 79, Ν. 9. 82,1. 1. 0. ν. τοι νατί.), 

Θπο ας εἴ τι τοι --- χάρις νόον ὑπὸ 

γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν Ο. 1. 18. 



σύ 

“ἰδότι τοι ἐρέω᾽᾿ Ρ. 4. 142. "᾿μῆλά τε γάρ 
τοι ἐγὼ --- ἀφίημ᾽" Ῥ. 4. 148. "καί τοι 

μοναρχεῖν καὶ βασιλενέμεν ὄμνυμι προ- 

ἡσειν Ῥ. 4. 166. ἐγὼ τόδε τοι πέμπω 
Ν. 8. 76. ἀναβάλεο: Μοῖσά τοι κολλᾷ 

χρυσὸν (᾿᾿ϑεϊ υϑίαητεάς,᾽" ΜαΔ8) Ν. 7, 77. 
"'ὄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν παρδίδωμ᾽" 
Ν. 10. 82. “᾿Ισσεταί τοι παῖς, ὃν αἰτεῖς, 

ὦ Τελαμών" 1. 6. δ2. τοῦτό γέ τοι ἐρέω 
σ, 42. 3, σύνες ὃ τοι λέγω (τ. 100. 1. 

ἐρατᾶν ὄχημ᾽ ἀοιδᾶν τοῦτό τοι πέμπω 
(τοι ϑρΡ. ΒοςΟΚῊ : οπι. οοὐὰ.) ἔτ. 124, 2, 

μνάσθηθ᾽ ὅτι τοι --- ἔσσατο ἄνακτι βωμὸν 

τ. 1404. 62 (80). β.. σοι (ἀνοϊάΐηρ τ- 

αἰϊετοταῦοα: τοὶ ραββὶπεη ὅϑοῖσ.; σοί 
νν., Ηδστγπιοθ, 1879, 194η), οποϊτες, 

Παιάν τέ σοι τιμᾷ φάος (σοὶ Τιυγνπ) Ρ. 4. 

270. “νῦν δ᾽ εὐρυλείμων πότνιά σοι Λιβύα 

δέξεται εὐκλέα νύμφαν᾽᾿ Ῥ. 9. δ5. “ἔστι σοι 

τούτων λάχος᾽ (σοὶ Τυτγπη) Ν. 10. 88. 

Ἰνοῖον ἃ σοί | σε (5ἷς 85πε:11: ἄσοι {σθ Ἰερὶς 
ἙΕαδάϊξ; ἃς οἶσθ’ ἐς. ξ. Τυτγπ) Πα. θ. 153. 

τί ἕρδων φίλος σοί τε, καρτερόβρεντα 

Κρονίδα, --- εἴην; ἔτ. 185. 1. γ-. τίν 
(τῖν θυὲ τῖν ςοἀά., 1. 6. 4.) τὶν δὲ 

Ο. 8. 7. ᾿Αγησία, τὶν δ’ Ο. 6. 13. τὶν 

δ᾽ Ο. 10. 98. τὶν γὰρ Ο. 13. 8. εἴη, Ζεῦ, 
τὶν εἴη ἀνδάνειν Ῥ. 1. 29. σύν τοι τίν κεν 

ἁγητὴρ ἀνὴρ --- τράποι Ῥ. 1. 69. τὶν δὲ 

Ρ. 8. 84. τὶν δὲ Ρ. 4. 276. τίν τ᾽, ᾿Ελέλι- 
χθον Ρ. 6. 60. τίν γε μέν Ν΄. 8. 88. σὺν 

δὲ τὶν Ν. 7. 6. Θεαρίων, τὶν δ᾽ Ν. 17. 58. 
ἐν τίν κ᾽ ἐθέλοι Ν. 7. 90. ὦ μάκαρ, τὶν 

δ᾽ ἐπέοικεν Ν. 1. 96. πὰν δὲ τέλος ἐν τὶν 

ἔργων Ν. 10. 80. τὶν δ’ ἐν ᾿Ισθμῷ διπλόα 

θάλλοισ᾽ ἀρετά, Φυλακίδα 1. ὕ. 17. ἐν 
Νεμέᾳ μὲν πρῶτον, ὦ Ζεῦ, τὶν ἄωτον 

δεξάμενοι στεφάνων (τίν γ᾽ πιεῖτ. οαιϑἃ 
Ῥϑιν,.) 1. 06. 4. τὶν δέ, χρυσοῖ Πα. 8. 18. 

τὶν μὲν --- ἐμὶν δὲ Πα. 10. 18---ὃ. Δαμαίνας 

παῖ, -- ἀγέο- τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται 

πρώτα θυγάτηρ Παρθ. 2. 61. ἀἀ. δος,, 
α. σὲ (πενοτ ἴῃ ἤἶγϑί ΡΟΒΊ 0Π), πολ ίς, 

στάσις --- σ᾽ ἄμερσε πάτρας Ο. 12. 16. 

σάμερον μὲν χρή σε πὰρ ἀνδρὶ φίλῳ στᾶ- 

μεν Ῥ. 4. 1. σε χαίρειν ἐστρὶς αὐδάσαισα 
Ῥ. 4. 601. “καὶ τίς ἀνθρώπων σε χαμαι- 

41 σύ 

γενέων πολιᾶς ἐξανῆκεν γαστρός; Ῥ. 4. 
98. τῶ σε μὴ λαϑέτω, Κυράνα Ρ. ὅ. 28. 

πλεῖστα νικάσαντά σε καὶ τελεταῖς ὡρίαις 

ἐν Παλλάδος εἶδον Ῥ. 9. 97. αἰτέω σε, 
φιλάγλαε Ρ. 12. 1. Αἰακῷ σε φαμὶ γένει 
τε Μοῖσαν φέρειν (5ς. θυμέ ν. 26) Ν. 8. 28. 

μοῖραν δ᾽ εὔνομον αἰτέω σε παισὶν δαρὸν 
Αἰτναίων ὁπάζειν, Ζεῦ πάτερ Ν. 9. 80. 
οἴ σὲ γεραίροντες ὀρθὰν φυλάσσοισιν 
Τένεδον Ν. 11. 6. “νῦν σε, νῦν εὐχαῖς ὑπὸ 
θεσπεσίαις λίσσομαι" ἴ. 6. 44. πρὸς 

᾿Ολυμπίου Διός σε, χρυσέα κλντόμαντι 

Πυθοῖ, λίσσομαι Πα. 6. 1. οὕνεκεν οὔ σε 

παιϊιηόνων ἄδορπον εὐνάξομεν Πα. 6. 127. 

σέ τε καὶ ῥαδί Πα. 1. ἀ. 3. ἀλλά σε πρὸς 
Διός, ἱπποσόα θοάς, ἱκετεύω Πα. 9. 1. 

τοῦτ᾽ αἴτημί σε ἔτ. 188. 8. ]Ἰγάρ σε, 

- Ἑκαβόλε ἐγ. 1404. θ0 (34). 45 ρεπεγαι 

ἱπρ ρτοη., (-- τις), πάντ᾽ ἔχεις, εἴ σε 

τούτων μοῖρ᾽ ἐφίκοιτο καλῶν 1. δ. 16. 

β. σέ ἐπιρῃαιίίς, υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ᾽ 
Ο. 1. 86. εἴη σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον 

πατεῖν Ο. 1. 11δ. σέ τ᾽, ᾿Ολυμπιόνικε 

Ο. ὅ. 21. ὃς σὲ μὲν Νεμέᾳ πρόφατον -“--- 

θῆκεν Ο. 8. 10. σὲ δ᾽, ὦ Δεινομένειε παῖ 

Ῥ, 2. 18. ὅθεν φαμὶ καὶ σὲ τὰν ἀπείρονα 

δόξαν εὑρεῖν ῬΡ. 2. θά. σὲ ποτὶ πάντα 
λόγον ἐπαινεῖν (σε κἀ ὰ. Βοτρὶκ: οπι. οοἀά.) 

Ρ. 2. 06. ὦ μάκαρ νἱὲ Πολυμνάστου, σὲ 

δ᾽ Ῥ, 4. δ9. “τον καὶ σέ, τολμάεις 

᾿Επιάλτα ἄναξ" Ῥ. 4. 89. “ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ 

καὶ σὲ Ῥ. 4. 141. σὲ δ᾽ ἐρχόμενον ἐν δίκᾳ 
ΡῬ. δ. 14. ᾿Αλεξιβιάδα, σὲ δ’ ἠύκομοι 

φλέγοντι Χάριτες Ρ. ὃ. 45. “καὶ γὰρ σέ --- 
ἔτραπε μείλιχος ὀργά᾽᾽ Ῥ. 9. 42. Κάστορος 

βίαν, σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες Ρ. 11. 62. 

ὦ Τιμόδημε, σὲ δ᾽ ἀλκὰ παγκρατίου τλά- 

θυμος ἀέξει Ν. 2. 14. μεταίξαις σὲ (ςοηὶ. 

Ταυτγη: μεταίξαντα ςοἀά.) Ν. ὅ. 48. σέ 

γ᾽ ἐπαρκέσαι (οοπὶ. Τυγνπ: τό γ᾽ ἐπάρ- 
κεσε ςοὐά.) Ν, 06. 600. παῖ, σέ τ᾽ ἐνόσφισε 

καὶ Πολυτιμίδαν Ν. 6. 62. σὲ δ᾽ ἐς νᾶσον 
Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν κοιμᾶτο 1. 8. 31. σὲ καὶ 

Πα. 18. 2. σὲ δ’ ἐγὼ παρὰ μιν αἰνέω μέν, 

Γηρυόνα ἔτ. 81 δὰ Δ. ἃ. [γ. τε, ὕδα- 

τὸς ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμὰν μαχαίρᾳ 

τάμον κατὰ μέλη, τραπέζαισί τ᾽ --- φάγον 



συγγένεια 

(τε τα σε Ομ τγίβὲ, νδοϊκεγπαρεὶ, Κὶὶ. ϑοῖσ., 

29) Ο. 1. 48. τέ γ᾽ ἐπαρκέσαι (ςοπί. 

Μαδβ: τό γ᾽ οοἀά.: σέ γ᾽ Τυζγγη) Ν. 6. 

60.] ς. ἀαί. ρ]., α. ὕμμι, ἔνθεν 

δ᾽ ὕμμι Λατοίδας ἔπορεν Λιβύας πεδίον 
ἱ. ἐ. γου, ΑΥΚοϑία5, δὰ γοὺσ δηςοβίοῦβ 

Ῥ. 4. 269. Β. ὕμμιν, ἐγγνάσομαι 

ὔμμιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατὸν 

μηδ᾽ ἀπείρατον καλῶν --- ἀφίξεσθαι (ἀς 
]οπρὴ ς Σ: μή μιν ςοἀὰά,: μὴ μὲν Ηατ- 

υη6) Ο. 11. 17. ὕμμιν δέ, παῖδες ᾿Αλάτα 

Ο. 13. 14. ὦ Συράκοσαι --- ὕμμιν τόδε --- 
φέρων μέλος Ῥ. 2. 8. (Ο. 14. δ, 1. 2. 80 

ν. ὑμῖν.) γ ὁμῖν, σὺν γὰρ ὑμῖν 
(ὕμμιν οσοπὶ. Ηοτπδῆπ: {πὸ Ογβϑοςσβ) Ο. 

14, ὃ. οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε 

κώμων --- οὔτε μελικόμπων ἀοιδᾶν (ὕμμιν 

ςοηὶ. Τυγγη: [86 808 οὐ Αἰποϑι δῃ)08) 

Ι. 2, 80. πολύξεναι νεάνιδες --- ὑμῖν ἄνευθ᾽ 

ἐπαγορίας ἔπορεν, ὦ παῖδες (τ. 192. 6. 
ἴ. δος. Ὁ]., ὕμμε, Τιμόσθενες, ὕμμε 

δ᾽ ἐκλάρωσεν πότμος Ζηνὶ γενεϑλίῳ ἱ. ε. 

γοῦ δῃηὰ γουῦ 1 Ο. 8. 16. ὕμμε τ᾽, 
ὦ χρυσάρματοι Αἰακίδαι, τέθμιόν μοι φαμὶ 

σαφέστατον ἔμμεν --- ῥαινέμεν εὐλογίαις 

Ι. 6. 19. 
συγγένεια) ἀὐηφλίρὶ,ο. κἰπσνιεη τὸ δὲ οἴκοθεν 

ἄστυ και ---Ἶ καὶ συγγένει᾽ ἀνδρὶ Πα. 4.33. 

συγγενής) (-ἧς, -εἴ, -ἐσιν; -ἐς ποπι., δος.) 
ἃ. ἐπλενί δά, ἱπδονη ἄμαχον δὲ κρύψαι 

τὸ συγγενὲς ἦθος Ο. 18. 18. μεγαλᾶν 

πολίων ἔχει συγγενὴς ὀφθαλμὸς αἰδοιότα- 
τον γέρας (Η. 1. οβε: ροβδὲ πολίων 

ἀϊδίίηχ. οοἀά., ἰοτῖ. τοςϊς) Ρ. δ. 16. ἐσσό- 

μενον προϊδεῖν συγγενὲς οἷς ἕπεται Ῥτ. 

Ν. 1. 28. συγγενεῖ δέ τις εὐδοξίᾳ μέγα 
βρίθει Ν', 8. 40. πότμος δὲ κρίνει συγγενὴς 

ἔργων πέρι πάντων Ν. δ. 40. νῦν δ᾽ αὖτις 
ἀρχαίας ἐπέβασε Πότμος σνγγενὴς εὐαμε- 
ρίας 1. 1. 40. Ὁ. τὸ συγγενές, οπε᾿ 5 λιέγε- 

ἀἑίανν παΐμεγε τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβα- 

κεν ἴχνεσιν πατρὸς ᾿Ολυμπιονίκα δὶς ἐν 
πολεμαδόκοις Ἄρεος ὅπλοις Ρ. 10. 12. 

τεκμαίρει καί νυν ᾿Αλκιμίδας τὸ συγγενὲς 
ἰδεῖν ἄγχι καρποφόροις ἀρούραισιν Ν. 6. 8. 

ς. τ. Ρ]., ἀἰποίοὶ ὀὀσυγγενέσιν παρεκοι- 
νᾶθ᾽ Ῥ. 4. 183. 

410 συμμᾶχία 

σύγγονος, -ον] (-ος, -ῳ, -ον; -οἱ, -ὧν, -οἱσι, 
τους.) ἃ. δἀ]., λεγεάίανγγν, ἔπδονν 

σνγγόνῳ παρ᾽ ἑστίᾳ Ο. 13. 14. μαντευ- 
μάτων τ᾽ ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναις 

" (8ς, ᾿Αλκμάν, 505 οἱ Απιρμίατευ8) Ῥ. 8. θ0. 

ἄνδρα δ’ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ ᾿Αρκε- 

σίλαν καὶ τὸ θαητὸν δέμας ἀτρεμίαν τε 

σύγγονον Ν. 11. 12. Ὁ. 83.09., ἀΐηφιηαν 

κατακρύπτει δ᾽ οὐ κόνις συγγόνων κεδνὰν 

χάριν Ο. 8. 80. ἐπεὶ τείχει θέσαν ἐν ξυλίνῳ 
σύγγονοι κούραν Ρ. 8. 39. τὰν μάλα πολ- 
λοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον σύγγονοι, 
πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων Ρ. 9. 108. ἐὼν 

Θρασύκλον ᾿Αντία τε σύγγονος Ν. 10. 40. 

1ον ἷκε συγγόνους τρεῖς πί τ. 1404. 70 

(4). ς. ἔγταρ., Φόρκοιο σύγγονον 

πατέρων Δ. 1. 17. 
σύγκοιτος) δεά εοιπβρανΐοπ τησῖ. τὸν δὲ 

σύγκοιτον γλυκὺν παῦρον ἐπὶ γλεφάροις 

ὕπνον ἀναλίσκοισα Ρ. 9. 28. 
συγκωμάζω) 7οΐἐνι ἐνὶ α ἰγίερερὴ φοηΡ 

σνγκωμάξατ᾽ Ο. 1]. 10. 

σύλάω] ἰαλε ἔγονι ς. (ςς. Δ) μοῃ. εὐ- 
παράον κρᾶτα συλάσαις Μεδοίσας υἱὸς 

Δανάας (εγῃο: συλήσαις οοὐά., αυοά 
ἀεί. Ἐοτββίηδη, 167, υἱ ἃ συλέω ἀυςσειπι)} 

Ῥ, 13. 16. οἷον δ᾽ ἐν Μαραθῶνι συλαθεὶς 

ἔνθα 

ἀγενείων μένεν ἀγῶνα (ἰ. «α. εἰς τοὺς 

ἄνδρας χωρήσας Σ.) Ο. 9. 89. 

συλλαμβάνω] ταλε π᾿ παρκείμενον δὲ 

συλλᾶἄβὼν τέρας 36. ΒεΙ]ετορδοη Ο, 18. 18. 

συμβάλλω) 4“. καίδεν, γεσορηῖσέε συμβᾶ- 
λεῖν μὰν εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρον 

πάλαι αἷμ᾽ ἀπὸ Σπάρτας Ν. 11. 38. ΡΒ. 

ταεᾷ., ἑπεῖμας Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δ᾽ 

ἀνδρῶν ᾿Αχαιῶν ἐν Φυλάκᾳ τέμενος 
συμβάλλομαι Ι. 1. 89. 

σύμβολον) Ἰολδη σύμβολον δ᾽ οὔ πώ 
τις ἐπιχθονίων πιστὸν --- εὗρεν θεόθεν 

, Ὁ. 12. 1. 
συμβουλία] ααυΐεε τὰν ᾿Αγαμήδει Τρε- 

φωνίῳ θ᾽ 'Εκαταβόλου συμβουλίαν λαβών 
τ. 2. 8. 

συμμᾶχία) -- σύμμαχοι, αἰδίες καὶ συμ- 
μαχία θόρυβον παραίθυξε μέγαν Ο. 10. 72. 

Σθενέλοιό μιν νἱὸς κέλευσεν μόνον ἄνεν 

συ[μμ]αχίας ἵμεν (ϑιρ». [.οὉ6}) ἐς. 169. 4θ. 



σὐμμᾶχος 

σύμμᾶχος) αἷἱν (Τελαμών) τὸν χαλκο- 
χάρμαν ἐς πόλεμον ἄγε σὺν Τιρυνϑίοισιν 

πρόφρονα σύμμαχον ἐς Τροίαν (86ς. Ἧρα- 
κλέης) 1. 6. 28. 

συμμείγνυμι) «. ὀϊεηά, δανιποπΐξε στέ- 

φανοι πράσσοντί με --- χρέος, φόρμιγγα --- 
καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν --- συμ- 
μεῖξαι (Θ΄. τ, : συμμίξαι ςοἀἀ.) Ο. 8.9. ΡΒ. 

αϑϑοοσίαίε ιοἱἱπ ς. ἀος, ἃ ἀκξ., σγονς ιν. 

καί νυν ἐν Πυθῶνι νιν (τ πόλιν) ἀγαθέᾳ 
Καρνειάδα υἱὸς εὐθαλεῖ συνέμειξε τύχᾳ 

(ϑοἷγ.: συνέμιξε ςοἀά.) Ῥ. 9. 72. 

συμπάγνυμι) ῥίεεο ἰορεῖ δέν ψευστὰν δὲ 
ποιητὸν συνέπαξε λόγον Ν.. δ. 29. 

σύμπας} αἰϊ!, ἐλ6 ὡλοῖ οἱ χρόνῳ σύμ- 
παντὶ Ο. 6. δ6. 

σύμπειρος] [α»ἰ αν αἱ! ς. ἀδῖ, μάλα 
δ᾽ ἐθέλοντι σύμπειρον ἀγωνίᾳ θυμὸν 
ἀμφέπειν Ν. 7. 10. 

συμπέμπω] 5ςἐπά υυἱῦῆ λάμβανέ οἱ στέ- 
φανον, φέρε δ᾽ εὔμαλλον μίτραν καὶ 
πτερόεντα νέον σύμπεμψον ὕμνον 1. δ. 68. 

συμπίτνω) ἰαἱ! αἰοηρ ωοὐὐὰΠ ἱπ ψτοβεῖηρ. 
ἀλλ᾽ ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι, συμπεσεῖν δ᾽ 
ἀκμᾷ βαρύς (ἀκμᾷ Ῥαυν: αἰχμᾷ οοἀά.: 
8α. Μέλισσος) 1. 4. δ]. 

συμποσία!] δαηφμεί, ἀγίπλίηρ ῥαγὶν 
ποσίας ἐφέπων Ρ. 4. 294. 

συμπόσιον] ἀνίηλίηρ ῥαγίν, ἀγιηλίηρ σον βαη- 
ἑοη5 συμποσίον τὰ χάριν κἄᾶδός τε 

τιμάσαις ἐόν Ο. 7. ὅ. ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν 
συμπόσιον Ν. 9. 48. θάλλοντος ἀνδρῶν ὡς 

ὅτε συμποσίου δεύτερον κρατῆρα Μοισαί- 
ὧν μελέων κίρναμεν Ι. 6. 1. 

συμπότας] ανίηλίηρ σοπιραπίοη ἁλί- 
κεσσι συμπόταις νέκταρ ἀμβροσίαν τε 

δῶκεν Ο. 1. 61. συμπόταισιν ὁμιλεῖν 
Ῥ. 6. δὅ8. ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε 

γλυκερὸν καὶ Διωνύσοιο καρπῷ καὶ 
κυλίκεσσιν ᾿Αθαναίαισι κέντρον ἔτ. 124. 8. 

συμπρέπω) δεϊέ βοὰ δὲ νικαφόρῳ 
σὺν ᾿Αριστοκλείδᾳ πρέπει Ν. 8. 67. 

σύμπρωτος)] [26 νενγ γε! Ὑμέναιον, 
ὃν ἐν γάμοισι χροιζόμενον [Μοῖρα] σὺμ- 

πρῶτον λάβεν (συμ προτ ςοά.: σύμπρωτον 
Βογμκῆ: σὺν πρῶτον Βοτρκι) Θρ. 8. 8. 

συμ- 
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συμφορά] »"ἱε)ογίιεπε τόθι λύτρον συμφορᾶς 
οἰκτρᾶς γλυκὺ Τλαπολέμῳ ἵσταται -“--- 

πομπὰ καὶ κρίσις Ο. 7. 77. πτώσσοντι 
συμφορᾷ δεδαγμένοι Ῥ. 8. 81. σἸνμφορᾶ[ 

Ῥ. Οχνυ. 3442, (τ, 112. 

σύμφορος ἢ] συ)άφοροί (ϑυρΡ. Τυγγῃ) Πα. 
10. ἃ. 12. 

[συμφντεύω, ν. σύν 2. 4.] 
σύμφντος, -ον] ἱπόγεά ἀνδρῶν δ᾽ ἀτρε- 

τὰν σύμφυτον οὐ κατελέγχει ΣΙ. 8. 14. 
σύμφωνος, -ον] δαγη:οπέοις σύμφωνον 

ἐς ἡσυχίαν Ρ. 1. 70. 

σὺν) 1. ῥτερ. ο. ἀδξ. (νἱεἢ βεοοῃὰ ΟὨΥ οὗ 

ἔνο ἤουπ8, Ρ. 4. 10, Ρ. 8. 99, Ν. 10. 838, 
Ν. 10. 68, Ν. 10. 84, Πα. 6. 4: {ο]ονίης 

πουῃ α. 8ἀ]., Ο. 2. 18, Ρ. 4. 187, Ρ. 8. 7, 
Ῥ. 8. 84; ς. ἀερεπάορηςξ φο6π., Ο. 18. δ8.) 

ἃ. αἷἱοηπρ υἱϊδ, ἀοεονιρανεα ὃν αᾶ. οἔ 

Ῥεορῖο, πίη ρ8 ἀντιθέοισιν νίσεται 

σὺν --- παισὶ Λήδας Ο. 8. 8. κεῖνος --- σὺν 

βαρυγδούπῳ πατρὶ Ο. 6. 81. σὺν Διαγόρᾳ 
κατέβαν Ο. 7. 18. ναίοντας ᾿Αργείᾳ σὺν 
αἰχμᾷ Ο. 7. 19. ἀλλὰ Κρόνον σὺν παιδὶ 
νεῦσαι Ο. 7. 67. κωμάζοντι φίλοις ᾽Εφαρ- 

μόστῳ σὺν ἑταίροις Ο. 9. 4. ἔστα σὺν 

᾿Αχιλλεῖ μόνος Ο. 9. 71. ταὶ Διωνύσον 

πόθεν ἐξέφανεν σὺν βοηλάτᾳ χάριτες 
διθυράμβῳ; Ο. 18. 19. Πτοιοδώρῳ σὺν 

πατρὶ Ο. 18. 41. τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν 
᾿Ατρέος ᾿Ελέναν κομίζοντες Ο. 13. δ8. 

κοῦραι παρ᾽ ἐμὸν πρόθυρον σὺν Πανὶ 
μέλπονται θαμὰ Ῥ. 8. 78. κωμάζοντι σὺν 

᾿Αρκεσίλᾳ Ρ. 4. 2. “ἐναλίαν βᾶμεν σὺν 
ἅἄλμᾳ᾽᾽ Ῥ. 4. 89. σὺν κείνοισι Ῥ. 4. 184. 

ἅλιξιν -- σὺν ἄλλοις Ρ. 4. 187. σὺν 

Ἑλένᾳ γὰρ μόλον Ρ. ὅ. 88. “ἀφίξεται 
λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ"᾿ Ρ. 8. 84. Αἴγινα φίλα 
μᾶτερ, ἐλευθέρῳ στόλῳ πόλιν τάνδε κόμιζε 
ΔΙ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ Πηλεῖ τε κἀγαθῷ 
Τελαμῶνι σύν τ᾽ ᾿Αχιλλεῖ Ῥ. 8. 99---100. 
Πυθιονίκαν σὺν βαθυζώνοισιν ἀγγέλλων 
Τελεσικράτη Χαρίτεσσι γεγωνεῖν Ῥ. 9. 2. 

ἵτε σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ ματρὶ 
Ρ. 11. 8. Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν 

᾿Αγαμεμνονίᾳ ψυχᾷ πόρεν’ ᾿Αχέροντος 
ἀκτὰν παρ᾽ εὔσκιον νηλὴς γννά Ρ. 11. 80. 

διδύμῳ σὺν κασιγνήτῳ μόλεν Ν. 1. 8θ, 



σόν 

ἐγὼ τόδε τοι πέμπω μεμιγμένον μέλι 
λευκῷ σὺν γάλακτι Ν. 8. 78. (Ἡρακλέης) 
σὺν ᾧ ποτε Τροίαν --- πόρθησε Ν. 4. 28. 

ἝἙρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ Ν. 10. 58. “καὶ 
ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ᾽ ἐπίτειλον, ἄναξ᾽' 

Ν. 10. 77. “θέλεις (ναίειν ἐμοὶ) σύν τ’ 

᾿Αθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ᾽ "Αρει᾽ Ν. 10. 84. 

᾿Αμύκλαθεν γὰρ ἔβα σὺν ᾿Ορέστᾳ Ν. 11. 
84. τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων ἐν 
Κέῳ ἀμφιρύτᾳ σὺν ποντίοις ἀνδράσιν 
Ι. 1. 8. σὺν ᾿᾽Ορσέᾳ δέ νιν κωμάξομαι 

Ι, 4, 12. σὺν Χάρισιν δ᾽ ἔμολον 1. ὅ. 21. 
ἑσπόμενοι ᾿Ἡρακλῆι πρότερον, καὶ σὺν 
᾿Ατρείδαις 1. ὅ. 88. ἄγε σὺν Τιρυνθίοισιν 

πρόφρονα σύμμαχον . 6. 28. πέφνεν δὲ 

σὺν κείνῳ Μερόπων ἔθνεα 1. 8. 381. πολίων 

δ᾽ ἑκατὸν πεδέχειν μέρος ἕβδομον Πασι- 
φάας σὺν) υἱ[οἴσι (144. ἩΗουβιιδα 
τηεὶτ, 6τ.: {ξξ) ΧΜ1].: οπι. Π.) Πα. 4. 88. 

χρυσέα κλυτόμαντι Πυθοῖ, λίσσομαι Χα- 

ρίτεσσίν τε καὶ σὺν ᾿Αφροδίτᾳ --- με 

δέξαι Πα. 8. 4. κελαινεφεῖ σὺν πατρὶ 
Μναμοσύνᾳ τε τοῦτον ἔσχετίε τεθ])μόν 

Πα. θ6. δδ. ὄφρα σὺν Χειμάρῳ μεθύων 

᾿Αγαθωνίδᾳ βάλω κότταβον ἔτ. 128. 2. 

πρῶτον μὲν ᾿Αλκμήνας σὺν υἱῷ --- ἦλθεν 

ἅτ. 1τῶ. 4. β. -- ἔχων. ταχὺ δὲ 

Καδμείων ἀγοὶ χαλκέοις σὺν ὅπλοις 
ἔδραμον ἀθρόοι Ν. 1. 61. σπεῦδεν ὅμιλος 

ἱκέσθαι χαλκέοις ὅπλοισιν ἱππείοις τε σὺν 

ἕντεσιν Ν. 9. 22. “'μολόντα --- βαιοῖς σὺν 

ἔντεσιν ποτὶ πολὺν στρατόν’ Πα. 2. 74. 
Ῥ. ὃν 1λε αἱά οἱ α-. 68ρ. οἱ ροά8 σὺν 

θεοῖς Ο. 8. 14. σὺν Κυπρογενεῖ Ο. 10. 106. 
σὺν δὲ κείνῳ Ο. 18. 87. σὺν γὰρ ὑμῖν 

Ο. 14. δ. σύν τοι τίν κεν ἀγητὴρ ἀνήρ --- 
τράποι Ῥ. 1. 69. πρὶν τελέσσαι ματρο- 

πόλῳ σὺν 'Ελειθυίᾳ Ῥ. 8. 9. “σὺν Δαναοῖς"" 

Ῥ. 4. 48. κλέψεν τε Μήδειαν σὺν αὐτᾷ 
Ῥ. 4. δδ0. ἀλλὰ χρονίῳ σὺν "ΆΑρει πέφνεν 

τε ματέρα Ῥ. 11. 36. φέρε στεφανώματα 
σὺν ξανθαῖς Χάρισσιν Ν. ὅ. δά. σὺν δὲ τὶν 

καὶ παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κριθεὶς εὔδοξος 

ἀείδεται Ν. 7. θ. σὺν θεῷ γάρ τοι φυτευ- 
θεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμονώτερος 

Ν. 8. 17. εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι 

σὺν Χαρίτεσσιν Ν. 9. δά. Χαρίτεσσί τε καὶ 

478 σὖν 

σὺν Τυνδαρίδαις Ν. 10. 88. σὺν θεοῖς 
1. 1. 6. σὺν θεῷ 1. 4. δ΄ ΒΝἄ. οἵ τηΐηρβ, 
ὃ» »ιεαπ5 οἱ, ἰδγοτρὶ, σὺν ἅρματι θοῷ 

- κλείζειν Ο. 1. 110. λάθα δὲ πότμῳ σὺν 

εὐδαίμονι γένοιτ᾽ ἄν Ο. ὃ. 18, ’Ερινὺς 
ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος Ο. 2. 42. 
σὺν δὲ φιλοφροσύναις εὐηράτοις ᾿Αγησία 
δέξαιτο κῶμον Ο. 8. 98. σύν τινι μοιριδίῳ 

παλάμᾳ ἐξαίρετον Χαρίτων νέμομαι κἄᾶπον 
Ο. 9. 20. θεοῦ σὺν παλάμᾳ Ο. 10. 21. εἰ δὲ 
σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι Ο. 11. 4. τὸ 
πλουτεῖν δὲ σὺν τύχᾳ πότμον σοφίας 
ἄριστον Ῥ. 2. δ6. "σὺν τιμᾷ θεῶν" Ρ. 4. δ1. 

σὺν Νότον δ᾽ αὔραις ἐπ᾽ ᾿Αξείνου στόμα 

πεμπόμενοι Ῥ' 4. 208. σὺν δ᾽ ἐλαίῳ 
φαρμακώσαισ᾽ ἀντίτομα Ῥ. 4. 221. ὕμμι 

Λατοίδας ἔπορεν Λιβύας πεδίον σὺν θεῶν 

τιμαῖς ὀφέλλειν Ῥ. 4. 260. σὺν ὀρθαῖς 

κιόνεσσιν δεσποσύναισιν ἐρειδομένα Ῥ. 4. 

2071. σὺν δ᾽ ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι 
ποδῶν Ρ, 9. 116. τὸν ᾿ἱπποκλέαν ἔτι καὶ 
μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς ἕκατι στεφάνων θαητὸν 

ἐν ἅλιξι θησέμεν Ρ. 10. δή. ᾿Ολυμπίᾳ τ᾽ 
ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα 

σὺν ἵπποις Ρ. 11. 48, ὄφρα τὸν Εὐρνάλας 
ἐκ καρπαλιμᾶν γενύων χριμφθέντα σὺν 
ἔντεσι μιμήσαιτ᾽ ἐρικλάγκταν γόον Ρ. 12. 

21. ἀρχαὶ δὲ (55. τοῦ ὕμνον) βέβληνται 

θεῶν κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς 

ΝΟ 1. 9. σὺν Χαρίτων τύχᾳ Ν. 4. 7. 

Μενάνδρου σὺν τύχᾳ μόχθων ἀμοιβὰν 
ἐπαύρεο Ν. ὃ. 48. σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ Ν. 6. 
24. ἔργοις δὲ καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ 

σὺν τρόπῳ, εἰ Ν, 7. 14. νεοθαλὴς δ᾽ 
αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ 

Ν. 9. 49. Σικυωνόθε δ᾽ ἀργυρωθέντες σὺν 

οἰνηραῖς φιάλαις ἀπέβαν Ν. 10. 48. σὺν 
ποδῶν χειρῶν τε νικᾶσαι σθένει Ν. 10. 48. 
εὐτυχήσαις ἣ σὺν εὐδόξοις ἀέθλοις ἣ 
σθένει πλούτου 1. 8. 1. εὐανθεῖ σὺν ὄλβῳ 
εἴ τις εὖ πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ Ι. δ. 
12, τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων 
ἔπραθον Ὶ. δ. 36. κώμαζ᾽ ἔπειτεν ἀδυμελεῖ 

σὺν ὕμνῳ καὶ Στρεψιάδᾳ 1. 7. 20. Ἰατὰ δ᾽ 

ἐστὶ βροτοῖς σύν γ᾽ ἐλευθερίᾳ καὶ τά 1. 8. 
18. σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳ --- ἐκτίσσατο 
1. 9. 1. τοὶ σὺν πολέμῳ κτησάμενοι 



σόν 

χϑόνα πολύδωρον Πα. 23. δὅ9. νέων δὲ 
μέριμναι σὺν πόνοις εἱλισσόμεναι δόξαν 
εὑρίσκοντι ἐγ. 227. 1. ς. α. οἱ δοοοτ- 

Ῥαηγίηρ οαἰγου πιβίλποςβ, αἰοηρ υἱλ ἀμέ- 

ραν ὁπότε --- ἀτειρεῖ σὺν ἀγαθῷ τελευ- 
τάσομεν Ο. 2. 88. θεόρτῳ σὺν ὄλβῳ ἐπί τι 

καὶ πῆμ᾽ ἄγει Ο. 2. 80. ᾿Ερατιδᾶν τοι σὺν 

χαρίτεσσιν ἔχει θαλίας καὶ πόλις Ο. 7. 93. 
ἔστασεν ἑορτὰν σὺν ᾿Ολυμπιάδι πρώτᾳ 
νικαφορίαισί τε Ο. 10. ὅ8. πέτρας φοί- 
νισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει 
πόντον πλάκα σὺν πατάγῳ Ρ. 1. 24. καὶ 

σὺν εὐφώνοις θαλίαις ὀνυμαστάν Ρ. 1. 88. 
πόλιν κείναν θεοδμάτῳ σὺν ἐλευθερίᾳ --- 

ἕκτισσε Ρ. 1. 61. “᾿οὐκέτι τλάσομαι ψνχᾷ 
γένος ἀμὸν ὀλέσσαι --- ματρὸς βαρείᾳ 

σὺν πάθᾳ᾽᾽ Ρ. 8. 42. νιν --- σὺν εὐδοξίᾳ 

μετανίσεαι Ῥ. δ. 8. ἁρπαλέαν δόσιν 
πενταεθλίου σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς ἐπάγαγες 

Ρ. 8. 66. εἰ γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν 

μακρῷ πόνῳ Ρ. 8. 78. κεῖνος αἰνεῖν καὶ 
τὸν ἐχθρὸν παντὶ θυμῷ σύν τε δίκᾳ καλὰ 
ῥέζοντ᾽ ἔννεπεν (δικαίως Σ.) Ῥ. 9. 96. 

ἵλαος ἀθανάτων ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ 
δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ Ρ. 12. 4. θρῆνον -- 

λειβόμενον δυσπενθέι σὺν καμάτῳ Ρ. 12. 

10. καί τινα σὺν πλαγίῳ ἀνδρῶν κόρῳ 
στείχοντα Ν. 1. 64. ἔνθα μιν εὔφρονες ἴἷλαι 

σὺν καλάμοιο βοᾷ θεὸν δέκονται Ν. δ. 88. 
ἐκ πόνων δ᾽, οἷ σὺν νεότατι γένωνται σύν 

τε δίκᾳ Ν. 9. 44. ἀλλὰ σὺν δόξᾳ τέλος 
δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν ἀτρώτῳ κραδίᾳ 

(Ὀίββεη: περᾶσαι σὺν ςοἀά.) Ν. 11. 9. 

ἐπεί νιν ᾿Αλκαθόον τ’ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν 

᾿Επιδαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίν Ι. 8. 67. 
Λατόος ἔνθα με παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε νόῳ 

θεράποντα ὑμέτερον κελαδεννᾷ σὺν με- 
λιγάρνι παιᾶνος ἀγακλέος ὀμφᾷ Πα. δ. 47. 

μανίαι τ’ ἀλαλαί τ’ ὀρίνεται ῥιψαύχενι 
σὺν κλόνῳ Δ. 2. 13. Διόθεν τέ με σὺν 

ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευθέντ’ ἀοιδᾶν δεύτερον 
ἐσ, 18. 1. ἀχεῖ τ᾽ ὀμφαὶ μελέων σὺν αὐλοῖς 

τ. 78. 18. β. οὐ], αἱ {δε (ἴηι6 ἡ “᾿καὶ 
τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι ἑβδόμᾳ καὶ σὺν 

δεκάτᾳ γενεᾷ Θήραιον Ρ. 4. 10. τὺ γὰρ τὸ 
μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παϑεῖν ὁμῶς ἐπί- 

στασαι καιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ Ῥ. 8. 7. ὄφρα 

419 συνάπτω 

Θέμιν ἱερὰν --- κελαδήσετ᾽ ἄκρᾳ σὺν 
ἑσπέρᾳ Ῥ. 11]. 10. τὸν --- κωμάξατε 
Τιμοδήμῳ σὺν εὐκλέι νόστῳ Ν. 3. 24. ἐκ 
πόνων δ᾽, οἵ σὺν νεότατι γένωνται σὺν τε 

δίκᾳ Ν. 9, 44, χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν 
ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, σὺν ἁλικίᾳ (τ. 

123. 1. γ- ἰδ, ἰσιᾶον ἐδ ἐμ ἢ μέησε οὐ 

σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί τις ἐὼν μεγα- 
λάνωρ ἔσανεν Ρ. 1. δ1. σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ 

πὰν καλόν ἔτ, 122, 9. ἃ. π οἵ τιυβὶςαὶ 
ἴογπῖθ ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτί- 

κα, φόρμιγξ, Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος 
Ν. 4, 45. 4. ἔγαββρ. σὺν ἀπιομ[ἠδ]ει 

φιλί Πα. 1. 7. παρθένῳ σὺν πομί Πα. 7(. 

ἃ. 4. σὺν παντί Πα. 18. «. 7. Ἰσὺν κτύπῳ [ 

Πα. 18. ἃ. 15. πορφυρέᾳ σὺν κρόκίᾳ Πα. 
18. ἃ. 19. σὺν Χαρίτίεσσι Ρ. Οχγ. 841, {τ΄ 

112. 
2. δάν. ἃ. αἱ ἰδέ Ξα:με ἐπέ εἰ γάρ 

τις ἀνθρώπων --- πράσσει θεοδμάτους 

ἀρετὰς σύν τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξαν 

(ἐπιεδίη νἱαϊξ Βοεοκμ) 1. 6. 19. Ὁ. 

ἴῃ ἐπιοβίβ σὺν --- πρέπει (ν. συμπρέ- 

πω) Ν. 8. 67. 

συνάγω] ὀνίηρ ἰορείπεν ᾿ς. ἃςς. ἃ ἀκῖ. 
ἐκράνθην --- ἀγαυὸν καλάμῳ συνάγεν 

θρόον μήδεσί τε φρενὸς ὑμετέραν χάριν 
(συνάγειν Τυγγη) Πα. 9. 86. 

[συναλέγω, λοηοιιν ἰορείδεν φαντὶ γὰρ 
σῦναλέγειν καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας 

(ξύν’ ἀλέγειν σοηΐ. Ἡοττηδπη) 1. 8. 46.] 

συνάντομαι) 4. 408., γπεεὲ ἔκτεινε Λᾷον 

μόριμος υἱὸς συναντόμενος Ο. 2. 39. Ρ. 

δὲ αεεομιραπίεα ὃν ο. ἀαΐ. κόρος οὐ 
δίκᾳ συναντόμενος Ο. 2. 90. ἐς δίφρον 

Μοισᾶν ἔβαινον κλυτᾷ φόρμιγγι συναντό- 

μενοι 1. 3. 3. 

συνδορέω) σαζοομῥαην ς. ἀαϊ. γλνκεῖά 
οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα γηροτρόφος συναο- 
ρεῖ ᾿Ελπίς (τ. 214. 8. 

συνᾶορος, ξυνἄορος] αἀεεον»ρῥαηγίηρ ς. ἀδί. 
εὐλογία φόρμιγγι συνάορος Ν. 4. δ. 

μελίφρονος ἀρχὰν --- σκολίου ξννάορον 

ξυναῖς γυναιξίν τ. 122, 18. 

συνάπτω)] ργὲ5ς οἱ ἐΐπιο 

συνάπτει Ρ. 4. 247. 
ὧρα γὰρ 



συναρμόζω 

συναρμόζω] "αἰεῆ οἱ πατρὶ δ᾽ ᾿Αδ- 
ράστοιο Λνγκεῖ τε φρενῶν καρπὸν εὐθείᾳ 
συνάρμοξεν δίκᾳ (8ο. Ζεύς) Ν. 10. 12. 

σύνδετος͵ δοιεπεῖ ἰοροίλεν εὐἱιλ, ἐγνέδιίανγ οὗ 

{φσύνδετον) (ϑὰρρ. 9516}} 6 Σ, σύνδετος 
λέγεται ὅτι ἔσχε συνάφειαν τῷ Τιταρησίῳ, 

ὃς ἀπόρροιαν ἀπὸ Στυγὸς ἔχει) Πα. 10. 4. 

σὐύνδίκος) α. ὁδανγίηρβ υοἰξηιθδς [ον ς. ἀαὶ. 
σύνδικος δ᾽ αὐτῷ ᾿Ιολάον τύμβος ἐνναλίᾳ 
τ’ ’᾿Ελευσὶς ἀγλαίαισιν ρ»τ. Ο. ὃ. 98. ΒΡ. 
γιρλ μι! ςἴ. ἔνδικος, Ἐτγδηκοὶ, Ὁ ἃ Ρ, 

8215. χρυσέα φόρμιγξ, ᾿Απόλλωνος 
καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον 
Ρ.1. 2. 

σύνδρομος, -ον] οοἰἑάἑνηρ συνδρόμων 
κινηθμὸν ἀμαιμάκετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν 

Ρ, 4. 308. 
σύνδῦο] ἑωο ἐορδίμεν ἕν παρ᾽ ἐσλὸν πή- 

ματα σύνδνο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι 
Ρ. 8. 81. 

σύνειμι] εονῖα ἰορείλεν, σοφοὶ ἔνθα καί 
νυν ἐπίνομον ἡρωίδων στρατὸν ὁμαγερέα 
καλεῖ συνίμξν Ρ. 11. 8. 

συνεργός] [εἰἰου ῳογὰν ΑἸακοῦ, τὸν --- 
καλέσαντο συνεργὸν τείχεος Ο. 8. 832. 

σύνεσις] εἰπἀονείαηπαϊηρ Θεαρίων, τὶν 
δὲ -- τόλμαν τε καλῶν ἀρομένῳ σύνεσιν οὐκ 

ἀποβλάπτει φρενῶν (30. Μοῖρα: σύνεσις 

ςοὐά,., οοττ. Ηεγαιδηπ) Ν. 7. 60. τόλμα τέ 

μιν ζαμενὴς καὶ σύνεσις πρόσκοπος 
ἐσάωσεν ἔτ. 281. 

συνετός] μπάενείαη ἀΐηρ Ῥτὸ δυὉ5. πολλά 

μοι --- ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας 
φωνάεντα συνετοῖσιν Ο. 2. 868. ἄνδρα 

κεῖνον ἐπαινέοντι συνετοί Ῥὶ ὅ. 101. 
Ἰσυνετοῖ[ς (ϑυρ». 85561}}} ἔσ. 216. 12, 

συνευνάζω) Ρ6538. οἰκο ἰορείδλεν καὶ συ- 

νεύνασθεν (9. [6 Ατροπαυξ8 δηὰ 10 
Τευληΐδη τνοθ}) Ῥ. 4. 8364. 

σύνευνος, -ον] τἰδορίηξ ὃν οπε'ς οἰάδ ἕλεν 
δ᾽ Οἰνομάου βίαν παρθένον τε σύνευνον 
Ῥτ. Ιο δὲ δὲς δγίάς Ο. 1. 88. 

συνεφάπτομαι) 701» 1: ἰαγίηρ ποιὰ 
ἐγὼ δὲ συνεφαπτόμενος σπουδᾷ, κλυτὸν 

ἔθνος Λοκρῶν ἀμφέπεσον (β8ς. ἔργου: 

7οἵη υὐἱἱδ ἃ τοί! ἐπ ἐδια ἐογἡ Ο. 10. 97. 

480 συντίθημι 

᾿συνεχής) π. 8. ῥζο δάν., οομείανγ τοῖς 
σιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλομένα 
συνεχὲς παννυχίζει 1. 4. θ6. 

συνέχω) εονιῤγεος, δοϊὰ [65 κίων δ᾽ 
οὐρανία συνέχει, νιφόεσο᾽ Αἴτνα Ρ. 1. 19. 

σύνθεσις) αργόδνηει σύνθεσιν ταύταν 
ἐπαινήσαντες Ῥ. 4. 103. ὥνασσ᾽ ᾿Αλάθεια, 
μὴ πταίσῃς ἐμὰν σύνθεσιν τραχεῖ ποτὶ 

ψεύδει τ} ξοοά ἠα1} ἔτ. 206. 8. 

συνΐημι) ὠναονεία!α εἰ δὲ λόγων συνέ- 
μὲν κορνφάν, Ἱέρων, ὀρθὰν ἐπίστᾳ Ῥ. 8. 

80. ἀπειρομάχας ἐών κε φανείη, λόγον ὁ 

μὴ συνιείς (ΒοφΟΚΆ : ξυνιείς ςοἀά.) Ν, 4. 31. 

σύνες ὃ τοι λέγω ἔτ. 106. 1. 

σύννομος 5λανίνιρ ξγνοωπα ἱτδ, γεϊαίξαὰ ἰο ς. 
ἀδί. καὶ ματρόθε Λαβδακίδαισιν σύν- 
νομοι πλούτου διέστειχον τετραοριᾶν 
πόνοις (ςοπῖσα ϑοῖτγ., ““πλούτον -- υἱ 

ἀπὸ κοινοῦ υἱ δὰ σύννομοι εἰ δὰ διέστει- 

χον τοίεοστο ἰσφα"} 1. 8. 17. 

συνοικιστήρ)] οο- οἷ᾽ εἰ δ᾽ εἴη μὲν 
"Ολυμπιονίκας, βωμῷ τε μαντείῳ ταμίας 
Διὸς ἐν Πίσᾳ, συνοικιστήρ τε τᾶν κλεινᾶν 

Συρακοσσᾶν (βς. ᾿Αγησίας: ὅτι οἱ πρό- 
γόνοι αὐτοῦ σὺν ᾿Αρχίᾳ παρεγένοντο ἐν 
Συρακούσαις οἱ ᾿Ιαμίδαι. Σ: οσοπέτα ΥΜΊ]., 

807) Ο. 6. θ. 

συντἄνϑω] εἰνειεῦ, δνίηρ ἰοροιν πολ- 
λῶν πείρατα συντανύσαις ἐν βραχεῖ Ῥ. 1. 

81. 

συντείνω͵ (ςἕ. τανύω Ο. 8. 49) ἀϊγεεί Εὐὑ- 

ρίπου τε συνέτεινε χὥρον[ (8.. Ποσειδὰν 
ἅρμα 5ἰπιηι.) Πα. 9. 49. 

συντελέθω) δεΐονιρ ἰο, δε σοιεπὰ ας "ἵνα 
οἱ χθονὸς αἷσαν αὐτίκα συντελέθειν ἔν- 

νομον δωρήσεται" ἱ. 6. Ιο δὲ λὲν ἰαυξω 

Ῥοξςδεςοίοη Ῥ. 9. δ7. 

'συντελέω] 7|Ππ| ἰορείδεν τλάντων δ᾽ (8ς. 

᾿ς τῶν ᾿Αβδηριτῶν) ἔπειτα θεοὶ σννετέ- 
: λεσσαν πα. 8. 66. 

συντίθημι] πιεὰ. «, οὐδόγυες τῶν δ᾽ ᾽Ομή- 
᾿ς ρον καὶ τόδε συνθέμενος ῥῆμα Ρ. 4. 277. 

Β. πη ογίαδε, ρίοε αἩ τπάενίαλίτι θεαν- 

δρίδαισι δ᾽ ἀεξιγυίων ἀέθλων κάρυξ 

ἑτοῖμος ἔβαν Οὐλυμπίᾳ τε καὶ ᾿Ισθμοῖ 

Νεμέᾳ τε συνθέμενος Ν. 4. 76. ς. ἱπέ., εἰ 



συντυχία 481 

μισθοῖο συνέθευ παρέχειν φωνὰν ὑπάργυ- 
ρον (Ξς. ὦ Μοῖσα) Ρ. 11. 41. 

συντυχία] 4. ΞΝοοες ταύταις ἐπὶ συν- 
τυχίαις Ῥ. 1. 86. Ῥ. »"ἱδίογίμηα νιν 

ἐρειδόμενον ναναγίαις ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς 
ἐν κρνοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳ 1. 1. 38. 

Σύράκοσ(σ)αι] εἰν οἱ διςῖϊν. συνοι- 
κιστήρ τε τᾶν κλεινᾶν Συρακοσσᾶν Ο. 6. 6. 

εἶπον δὲ μεμνᾶσθαι Συρακοσσᾶν τε καὶ 

᾿᾽Ορτυγίας Ο. 6. 98. μεγαλοπόλιες ὦ 
Συράκοσαι Ῥ. 2. 1. ὃς Συρακόσσαισι νέμει 

βασιλεύς Ρ. 38. 70. κλεινᾶν Συρακοσσᾶν 

θάλος ᾿Ορτυγία Ν. 1. 2. 
Σῦύρδκόσιος) 5»γ»γασιε5αν» Συρακόσιον ἴπ- 

ποχάρμαν βασιλῆα Ο. 1. 28. τὸ καὶ ἀνδρὶ 
κώμου δεσπότᾳ πάρεστι Συρακοσίῳ Ο. 6. 
18. Ρ]. Ρῥζο 80ῦ8., Συρακοσίων ἀρχῷ 
ΡΟῚ. 18. 

σύριγξ) ραηρίβε σύριγγες {τ. θᾶ. ἃ. 

Σύριος] σγγίαη ἱ. 6. Καρραδοςίδ;" Σύριον 
εὐρναίχμαν διεῖπον στρατόν (ἰ. α. ἔδο 

Απδζοηβ8, ὴοῸ νεὰ δγουπὰ ἐπα σῖνοῦ 

ὙΒδεσπιηοάοη ἐπ Ῥοπῆυϑ) ἔτ. 178. 1. 

σῦς] (ς(. ὗς.) {6., εοὐπε ἦν ὅτε σύας Βοιώ- 
τιον ἔθνος ἕνεπον ἐγ. 88. ὀρεικτίτον συός 

1. 318. 
σφάζω)] σἰαμρῆϊεν ᾿ἰφιγένει᾽" ἐπ᾽ Εὐρίπῳ 

σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας Ρ. 11. 28. 

σφάλλω) (δος. ἔσφᾶλε(ν), ἔσφᾶλ᾽, σφᾶλε: 

δος. ρᾶϑ9. σφἄλῇ.) ἃ. ὀνγηρ ἰο γεν 

βία δὲ καὶ μεγάλανχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ 

Ῥ. 8. 1δ. καὶ κρέσσον’ ἀνδρῶν χειρόνων 
ἔσφαλε τέχνα καταμάρψαισ᾽ 1. 4. 86. 

ἀλλ᾽ ᾧτινι μὴ λιπότεκνος σφαλῇ πάμπαν 
οἶκος βιαίᾳ δαμεὶς ἀνάγκᾳ Παρθ. 1. 17. 

Ὁ. Αἰ ᾿Αχιλλέα -- ὃς Ἕκτορα 
σφᾶλε (Ἕκτορ᾽ ἔσφαλε ν. 1.) Ὁ. 2. 81. 
ς. ἔτας. ἔσφᾳλ᾽ ἐτ. 14. 6. 

σφε) (σφῖ(ν), σφῖσῖν, σφίστ(ν); σφε.) 8τὰ. 

ΡοΓβ. ῬσΟ;,, Ρ]. οἱ ἔ: Ῥογῆδρβ τϑῖῆδχ. ὅτ. 

108: πανογ Ὁ]. ὕτο 8. 

1. ἀδῖ., ἃ. σφι (επο 10), λιπαρὸν 
κόσμον ᾿Ολυμπίᾳ, ὅν σφι Ζεὺς γένει 

ὦπασεν (ΒΙερΞἰδάαὶ) Ο. 8. 88. λύρα δέ σφι 
βρέμεται καὶ ἀοιδά (ὈνΖ.: σφισι οοὐά.: ἰ. 6. 
τοῖς πρυτάνεσι) Ν. 11. 7. τέρας δ᾽ ἐὸν 

εἶπέν σφι (ἔς Οτείδη8) Πα. 4. 40. Ὁ. 

ϑΙδίεσ, ΡΙπάδσ: οχίοοα 

σφε 

σφιν, (Ὀείοτοε νοννεῖ, ϑᾶνς Ν, 6. δ0 κἱ 
Ῥογίοα οπά), κέκληνται δέ σφιν ἕδραι 1. ε. 

αν με Ο. 7. 10. ἔγειρ᾽ ἐπέων σφιν 
οἶμον λιγύν Ο. 9. 47. ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν 
ὃ σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ᾽ ἁλικίαν Ρ. 1. 74. 
γλῶσσαν ἐπεί σφιν ἀπένεικεν ὑπερποντίαν 
Ρ, ὅ. 689. καί σφιν ἐπὶ γλυκεραῖς εὐναῖς 

ἐρατὰν βάλεν αἰδῶ Ρ. 9. 12. σὺν δ᾽ 

ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν, ἄντινα 

σχήσοι τις ἡρώων, ὅσοι γαμβροί σφιν 
ἦλθον Ῥ. 9. 110. παροιχομένων γὰρ 

ἀνέρων ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν 
ἔργ᾽ ἐκόμισαν Ν. ὁ. 80. ἐπεί σφιν Αἰακίδαι 
ἔπορον ἔξοχον αἷσαν Ν. 6. 40. βαρὺ δέ 

σφιν || νεῖκος ᾿Αχιλεὺς ἔμπεσε Ν. 6. δ0. 
ἀλλ’ οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν 
θεῶν πραπίδες 1. 8. 80. ἔσχον Δᾶλον, 
ἐπεί σφιν ᾿Απόλλων δῶκεν ὁ χρνυσοκόμας 
᾿Αστερίας δέμας οἰκεῖν Πα. ὅ. 40. Ἰπαντα 

σφιν ἔφρα[σ Πα. 8. 80. Ἰσφιν ἐγεῖρονί 
(Π5’; σπιν ΠΡῸῚ Πα. 18. α. 17. ςο. 

σφίσι(ν), εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν 
σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένει Ο. 2. 14. 

ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἀμέραις 
ἀγάνορα πλοῦτον ἀνθεῖν σφίσιν Ῥ. 10. 18. 

ἐν φρασὶ πάξαιθ᾽ ὅπως σφίσι μὴ κοίρανος 
ὀπίσω --- Μέμνων μόλοι Ν. 3. 62. οὐ 

θαῦμα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθληταῖς 

ἀγαθοῖσιν Ν. 10. 60. λάμπει δὲ σαφὴς 

ἀρετὰ ἔν τε γνυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν 
Ι. 1. 28. Ἰσφίσιν μάλα πρᾶξον δικαίως 

Πα. 8. 11. ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας 

ἐνὶ σφίσιν αὐτοῖς (ν. αὐτός, 1. ἀ.)} “τ. 

103. ἁ. σφισι(ν), (σφισιν ὉὈςσίοτς νο- 

Μ 615) δποϊεῖς αὐτὰ δέ σφισιν ὥπασε 

τέχναν πᾶσαν Ο. 7. δύ. μέλει τέ σφισι 

Καλλιόπα Ο. 10. 14. κασίγνητοί σφισιν 
ἀμφότεροι ἤλυθον Ῥ. 4. 124. μετὰ γὰρ 
κεῖνο πλευσάντων Μινυᾶν, θεόπομποί 

σφισιν τιμαὶ φύτευνθεν Ῥ. 4. 69. εἰ γάρ 
σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις --- 

διαπλέκοις (ΤτΊο].: σφιν ςοὐά.: σύ ἷν 

Μ845) Ν. 7. 98. τέρπονται, παρὰ δέ 

σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος 
Θρ. 1. 7. 
2. σφε εῃο τς ἃ. -- αὐτούς. τὸ δ᾽ 

ἐλάσιππον ἔθνος ἐνδυκέως δέκονται θυσίαι- 
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σφενδονάω 

σιν ἄνδρες οἰχνέοντές σφε δωροφόροι Ῥ. ὅ. 

80. πίσω σφε Δίρκας ἁγνὸν ὕδωρ 1. 6. 
14. Ὁ. -- αὐτά’ τό σφ᾽ ἔχει κυπαρίσσινον 

μέλαθρον (ἴδε ατηε88 οἱ ἐδ νἱοϊοτίουβ 

οδασίοι) Ρ. δ. 39. 

σφενδονάω] τε α εἷπηρ ὃς Δολόπων 
ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον σφενδονᾶσαι ῥοίὰ ἐπ" 

{)ιεῖν ιι56 οἱ [δέ οἰΐηιρ τ. 188. 

σφέτερος} (ον, -οἱσι; -ας, «αν: οἵ. σφός, 

ἑός.) α. δὶς, ἐδεὶγν οὐκ (ἴῃς τεΐθγοηος 

5 ἴο {Π|| ϑυὈ)εοῖ οὐ ἴμε βοπίθηος, ὀχοορὲ 

ἴῃ Ῥ. 10. 38) νιν --- παραγορεῖτο μή 
ποτε σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι δαμα- 
σιμβρότον αἰχμᾶς Ο. 9. 78. τοῖσι μὲν 
ἐξεύχετ᾽ ἐν ἄστει Πειράνας σφετέρου 

πατρὸς ἀρχὰν καὶ βαθὺν κλᾶρον ἕμμεν 

Ο. 18. 61]. σφετέρας ἐστάθη γνώμας 

ἀταρβάκτοιο πειρώμενος Ρ. 4. 88. σφετέ- 

ρας δ’ οὐ φείσατο χερσὶν βαρυφθόγγοιο 

νευρᾶς Ἡρακλέης 1. 6. 838. ᾿Αχιλεύς, 
οὖρος Αἰακιδᾶν, Αἴγιναν σφετέραν τε 
ῥίζαν πρόφαινεν 1. 8. 66. ἄλλα δ’ ἄλλοισιν 

νόμιμα, σφετέραν δ᾽ αἰνεῖ δίκαν ἀνδρῶν 
ἕκαστος ἔτ. 218. 2. Ρ. δεῖν οο Μοῖ- 

σα δ᾽ οὐκ ἀποδαμεῖ τρόποις ἐπὶ σφετέ- 

ροισι Ρ. 10. 38. (᾿Αλεῖοι) ἀδυπνόῳ τέ νιν 

ἀσπάζοντο φωνᾷ --- γαῖαν ἀνὰ σφετέραν 
1,.2. 21. 

σφόδρα] »"μοῖ; ς. 84). 
δαίΐων ὑπέρτεροι ἐν 

Ν. 4. 87. 
σφός] -- σφέτερος, τοίοττίηρ ἴο 5βυθ)εςϊ οἱ 

βεπίοποα: μεγαλᾶν δ’ ἀρετᾶν --- ἀκούον- 
τί ποι χθονίᾳ φρενί, σφὸν ὄλβον υἱῷ τε 
κοινὰν χάριν Ρ. δ. 102. 

σφόδρα δόξομεν 
φάει καταβαίνειν 

σφῦρήλατος, -ον] λαν»»ηεγεά {ἴ. σφυ- 
ρηλάτοις ἀνάγκαις ἐγ. 207. 

σφῦρόν!] «. τῥιεν, Τοοὐλ ἐν Παλίον 
σφυροῖς Ῥ. 2. 46. ». απλίε ταοῖ. ἣ 

Δωρίδ’ ἀποικίαν οὔνεκεν ὀρθῷ ἔστασας 
ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων (ἐπ᾽ ἀσφαλοῦς 
Σ.}»}Ϊ. 7. 18. 

σχάζω] οὐελ κώπαν σχᾶσον Ρ. 10. δ1. 
πῦρ δὲ παγκρατὲς θρασυμαχάνων τε 

λεόντων ὄννχας ὀξντάτους ἀκμὰν καὶ 
δεινοτάτων σχᾶἄσαις ὀδόντων (5ς. Πηλεύς: 

λαυΐηρ ουέγεο»!) Ν. 4, θ4. 
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᾿᾽σχολά] ἱεΐξιγε 

Σωγένης 

σχεδόν] πεαν, εἰοξε ἃ. δᾶν., ο. Ρτερ. 

ὁ δ’ αὐτῷ πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη Ο. 1. 74. 
παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδὸν Ο. 10. 

δ2. τό σφ’ ἔχει κυπαρίσσινον μέλαθρον 
ἀμφ᾽ ἀνδριάντι σχεδόν Ῥ. δ. 40. Ὁ. 

ῬτοΡ. α. ο. ἀκῖ. τοὶ δ᾽ ἔἕναντα 

στάθεν τύμβῳ σχεδὸν πατρωίῳ Ν. 10. θ6. 

“ἀλλά μιν ποταμῷ σχεδὸν μολόντα 
φύρσει᾽᾽ Πα. 2. 78, οἵ. Παρθ. 2. 6. Ββ. 
ς, δεὲπ. σχεδὸν δὲ Το]μάρον (ςἀά. οτ- 

608 Ὀγδοίοσ Καάέ, αυΐ δ. . ἡμαριον Ἰεφὶι) 

Πα. 6. 109. τὶν γὰρ εὔφρων ἔψεται πρῶτα 
θυγάτηρ ὁδοῦ δάφνας εὐπετάλου σχεδὸν 
βαίνοισα πεδίλοις (σχεδὸν τἰτ δάφνας 

εἀά., τυ πεδίλοις ΝΝ11.) Παρθ. 2. 69. 
σχέθω) ν. ἔχω. 
σχερός] οπῖν ἱπ Ρῆσγαβο ἐν σχερῷ, ἐν α ἱέπε, 

πηϊπίεννμερίεαϊν αὐτὸν μὰν ἐν εἰρήνᾳ 

τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν σχερῷ ἡσυχίαν -- 
λαχόντ᾽ (ἐν Ξιρρ. Ἡετπιαπῃ, οπι. ςοὐά.: 
ἐνσχερὼ Ὀϊπάοτῇ Ν. 1. 69. ἐν σχερῷ δ᾽ 

οὔτ᾽ ὧν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι 

(ἐνσχερὼ Ἡογπο) Ν. 11. 839. ἑκατόμπεδοι 
ἐν σχερῷ κέλενθοι (ἐνσχερὼ Εταῃο. Ῥογίῃδ: 

οπὸ πωπάνγεά {εεὶ οἱ μπίπίενγρίεά ὀγεαί}}ὔ}δ. 

6. 22. 
σχίζω] οἰ ορε. ὃ δ᾽ ᾿Αμφιαρεῖ σχίσσεν 

κεραυνῷ παμβίᾳ Ζεὺς τὰν βαϑύστερνον 

χθόνα Ν. 9. 24. Καινεὺς σχΐσαις ὀρθῷ ποδὶ 
γᾶν 6 }6Ὲ ννὰ8 ἀγίνεη ἱπῖο ἴῃς στουπά 

ΌΥ ἴμςα (εηΐδυτθ Θρ. 6. 8. ἱπ ἐπιοβίβ, ν. 

ἀνασχίζω Ρ. 4. 228. 
σχοινίον] εογά πιεῖ. δυσφόρων σχοινίον 

μεριμνᾶν (3.. τῷ Λναίῳ θεῷ λύοντι) ἔς. 
948. 

σχοῖνος] δεά οἱ γι5)ιες ἀλλ᾽ ἐν κέκρυτπττο 
γὰρ σχοίνῳ βατιᾷ τ᾽ ἐν ἀπειρίτῳ Ο. θ. δ4. 

σχοινοτενής) (. --- τένεια)ῇ ε«ἰγείελεὰ οἱ 
ἐϊκε α τορε, ἰοπρ γαῖα ομί “τρὶν μὲν ἕρπε 

σχοινοτένειά τ᾽ ἀοιδὰ διθυράμβων ὑτ. Δ. 
2.1. 

μακροτέρας γὰρ ἀριθμῆ- 
σαι σχολᾶς (5ς. ἐστί) Ν. 10. 46. 

Σωγένης}] 80η οἱ Ὑπεαγίοη, οἱ Αἰρίπα, 

νἱοίοΥ ἰῇ Ὀογδβ᾽ Ροηϊδίηϊοη αἱ Νοπιθᾶ. 

παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κριθεὶς εὔδοξος 

ἀείδεται Σωγένης μετὰ πενταέθλοις Ν, 7. 



Σωκλείδας 

8. Εὐξένιδα πάτραθε Σώγενες Ν. 7. 70. 
πατρὶ Σωγένης ἀταλὸν ἀμφέπων θυμόν 
Ν. 7.91. 

Σωκλείδας) αἴπεῖ οἱ Ῥγαχίαπιαβ. ἔπαυ- 

σε λάθαν Σαοκ'λείδα᾽ (ΥΥ].: Σωκλείδα 

ςοἀά.: Σωκλείδα᾽ Μοπιώδεη: Σωκλείδᾳ 

τεῖος.) Ν. 6. 21. 
σῶμα) (-α ποη;., νος. ; -άτεσσι, -ασι, -ατ(α).) 

δοάν οὗ τοῦ, δῃΐπ)8]β, ἀδδὰ οσ αἰἶνο. 

ἴων ξανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι 
βεβρεγμένος ἁβρὸν σῶμα Ο. 6. 66. ῥάβδον, 

βρότεα σώμαθ᾽ ἃ κατάγει κοίλαν πρὸς 
ἄγνιαν θνᾳσκόντων Ο. 9. 34. τέτρασι δ᾽ 
ἕμπετες ὑψόθεν σωμάτεσσι Ῥ. 8. 82. 

σώματα δὲ παρὰ Κρονίδαν Κέντανρον 
ἀσθμαίνοντα κόμιζεν (ν. ]. σώματι, υπάς 

σώματι --- ἀσθμαίνοντι οοπὶ. Ττο].) 

Ν. 8. 47. λευκανθέα σώμασι πίαναν 

καπνόν Ν. 9. 28. ἀθάναται δὲ βροτοῖς 

ἁμέραι, σῶμα δ᾽ ἐστὶ θνατόν Παρθ. 1. 18. 

σῶμα μὲν πάντων ἕπεται θανάτῳ περι- 
σθενεῖ ἔτ. 131. 1. “πυρὶ δ᾽ {ὑπνόωντεϊ 

σώματα (οὗ οχοη) ἔτ. 168. 4. ἀυῦ. 

Ἰσῴμᾳτ’ ἀποφθιμένων (Ἰερὶς Μνεϊεϊκοτς, 
Ἀπ σοῦ: πο νἱάϊε ϑομινατε) Θρ. 
8. 8. 

σωπάω] (οί. σιωπά.) ῥα55 οὐέν ἐπ εἰἰδηοδ 

ἦἧ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσωπᾶμένον 

εὐθυμίαν μείζω φέρει 1. 1. 68. 

τά] Ὅος., -- τί, ὧἂν τά κέ τις ἀνώνυμον 
γῆρας --- ἕψοι μάταν; (ν.]. τί) Ο. 1. 82. 

Ταϊνᾶἄρος ἃ 1.δοοπίαη οἰτΥ οὐ οαρςε Ταΐη- 
δτοη. “εἶ γὰρ οἴκοι νιν βάλε πὰρ 
χϑόνιον ᾿Αἰδα στόμα, Ταίναρον εἰς ἱερὰν 

Εὔφαμος ἐλθών’ Ῥ. 4. 44. ἔκ τε Πύλου καὶ 
ἀπ’ ἄκρας Ταινάρου (5.. ἦλθον) Ρ. 4. 
114. 

τάἄάκω] »"οῖ! ταρῖ. ἀλλ᾽ ἐγὼ τᾶς (8ς. 
᾿Αφροδίτας) ἕκατι κηρὸς ὧς δαιχθεὶς ἕλᾳ 

ἱερᾶν μελισσᾶν τάκομαι (Βοεοκῇ : τήκομαι 

οοἀὰά.) τ. 128. 11]. 

4838 τάμα 

σῶς, σάος] ὁεοιιγε ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν 
ἀνδρῶν ἔρχεται σάος (ϑ5:μτ.; σῶς Ἐπ:- 

Ῥεπῖι8: ὅς οοἀά.) Ρ. 8. 106. 

Σώστρᾶτος] αἴπετ οἱ Ἠαρεβίαβ. Σωστρά- 
του υἱός Ο. 6. 9. ὦ παῖ Σωστράτον Ο. 6. 80. 

σώτειρα] {. αἅ)., ταυέοιν ἃ. οἱ βοάάο85ε8 

σώτειρα Διὸς ξενίου πάρεδρος ἀσκεῖται 

Θέμις Ο. 8. 21. Θέμις θυγάτηρ τέ οἱ 
σώτειρα --- μεγαλόδοξος Εὐνομία Ο. 9. 18. 

παῖ Ζηνὸς ἐλευθερίον --- σώτειρα Τύχα 
Ο. 12. 2. Ῥ. ς. ἀκϊ. Μήδειαν --- ναὶ 

σώτειραν ’᾿Αργοῖ καὶ προπόλοις Ο. 18. 84. 

σωτήρ] (-ἡρ, -ἦρος, -ἤρι, -ἠρ νος.) σαυίσεν 
ἃ. οἵ Ζευβ Σωτὴρ ὑψινεφὲς Ζεῦ, 

Κρόνιόν τε ναίων λόφον (οί. ΚαιιθΥ]} 15, 
Αητεοαοίοτπιο 142) Ο, ὅ. 17. εἴη δὲ 

τρίτον σωτῆρι πορσαίνοντας ᾿Ολυμπίῳ 

Αἴγιναν κάτα σπένδειν μελιφθόγγοις ἀοι- 

δαῖς (ν. τρίτος) 1. 6. 8. σωτῆρος -“--- Διὸς 

ἔτ. 80. ὅ. Ὁ. οἱ Τίπιε, ς. εῦ. ἀνδρῶν 
δικαίων Χρόνος σωτὴρ ἄριστος ἐτ. 1689. 

σώφρων] (σώφρων, σώφρονος, σἄόφ'ρονος, 
σώφρονες.) ταϑαείοιες σώρφων -“-“-- Χί- 

ρων Ρ. 8. 68. σώφρονές τ᾽ ἐγένοντο 

πινυτοί τε θυμόν (8ς. Αἰακίδαι) 1. 8. 26. 

σώφρονος ἄνθεσιν εὐνομίας Πα. 1. 10. 

ἀνορέας --- ἕκατι σαόφ'ρονος Πα. 9. 40. 
λος τῶνδ’ ἀνδρῶν ἔνείκε]ν μερίμνας 

σώφρονος Παρθ. 2. 02. 

τἄλδιονΐδας) «ον»: οἱ Ταῖαος ἱ. ε. Αἀταδβῖοβ. 
Ταλαιονίδας εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι 

ἔπος Ο. 6. 16. 

Ἰαλδός] ἰαἰμος οἱ Αὐἀτγαβίοβ; 8οη οἵ Βί68, 

κίπε οἱ Αγβοβι ἀρχοὶ δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἔσαν 

Ταλαοῦ παῖδες Ν. 9. 14. 

τάλας} ὠνειολεά ὦ τάλας ἐφάμερε ἐτ. 167. 

τἄμϊα] »"ὐξίνεςς Δίκα καὶ ὁμότροφος 
Εἰρήνα, τάμι᾽ ἀνδράσι πλούτου (Μοτηπι- 

86ῆ: ταμίαι οοδά.: ταμί(αι)Ἠ ΑὮτοη5) Ο. 

18. 7, Ὀυι οἱ. Ο. 14. 9, Θεοῦ ΥΣ., 1. 4738. 

319 



τἄμία 

τἄμίδ] "εἰείνεςς [ταμίαι ἀνδράσι πλούτου 
(εοαά.: ταμί᾽ ΔΙγεῦβ: τάμι᾽ Μοπιπιβ6ῃ) 

Ο. 13. 2.) ἀλλὰ πάντων ταμίαι ἔργων ἐν 
οὐρανῷ (αἱ Χάριτες) Ο. 14. 9. 

τἄμΐας} (ἰας, -ἰᾳ, -ἰαν; -ἰαι.) ουδνσδεν, ριαν- 

ἀϊαη, ηπαϑίον εἰ δ᾽ εἴη μὲν '᾽Ολυμπιο- 

νίκας, βωμῷ τε μαντείῳ ταμίας Διὸς ἐν 

Πίσᾳ Ο. 6. δ. πολλῶν ταμίας ἐσσί (8ς. 

“έρων) Ῥ. 1. 88. ὄφρα μὴ ταμίᾳ Κυράνας 
ἀτελὴς γένοιτο μαντεύμασιν (55. Βάττος) 

Ρ. δ. θ2. εὐρυχόρου ταμίαι Σπάρτας (οἵ 
Διόσκουροι) Ν. 10. δῶ, Φυλακίδᾳ γὰρ 
ἦλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε κώμων 

Ι. 0. δ1. ταμίαι τε σοφοὶ Μοισᾶν ἀγωνίων 

τ᾽ ἀέθλων (86 Αἰρὶποίαπ58) 1. 9. 7. 7τι 

ταμίας Δ. 8. 28. πιεῖ., ἕτερον οὔ τινα 

οἶκον ἀπεφάνατο πυγμαχία (πλεόνων) 

ταμίαν στεφάνων Ν. 6. 26. 
τἄμϊεύω] ρμ8588., ὁδ ἡποδαπάδα, Κ6}Ὲ ἴηι ἱγιδὲ 

Δωριεῖ λαῷ ταμιενομέναν ἐξ Αἰακοῦ (βο. 
Αἰγιναν) Ο. 8. 80. 

τάμνω] (τάμνων, -οἷἱσαι; -εἰν: δοτ. τἄμον; 
τἄμωών: ρα898. Ρί. τέτ᾽ μανθ᾽ οοηϊΐ.) ἃ. 

εἰ πρ μαχαίρᾳ τάμον κατὰ μέλη (80. 

σε) Ο. 1. 49. Ὁ. οἷ, ξαγυδ γέγαθε 

Πηλεὺς ἄναξ, ὑπέραλλον αἰχμὰν ταμών 

Ν. 3. 33. ς. οί, ςΙαὃ ἴστε μὰν 

Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ 

ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ μομφὰν ἔχει 
(Ἰοοπάο οσυςηΐανι,," Μεάνίρ) 1. 4. 86. 

ἃ. εἰεανε νιδῖοτ, οὗ 5}}}08 καί κεν ἐν 

ναυσὶν μόλον ᾿ἰΙονίαν τάμνων ϑάλασσαν 

(Μοχισβθη: τέμνων ςοἀά,) Ῥ. 8. 08. τηεί,, 

αἵ γε μὲν ἀνδρῶν πόλλ᾽ ἄνω, τὰ δ᾽ αὖ 
κάτω ψεύδη μεταμώνια τάμνοισαι κυλίν- 

δοντ᾽ ἐλτίδες (τὸ δὲ τάμνοισαι ἀπὸ μετα- 

φορᾶς τῶν νεῶν εἴληπται: ὥσπερ γὰρ αἱ 
νῆες τρέχουσιν, οὕτως καὶ αἱ τῶν ἀνθρώ- 
“τῶν ἐλτίδες ἀνὰ πολλὰ πράγματα φέρον- 
ται Σ.) Ο. 12. 6. ς. εἰ, ἑαυ μυ- 

ρίαι δ᾽ ἔργων καλῶν τέτ'μανθ᾽ ἑκατόμπε- 

δοι ἐν σχερῷ κέλενθοι καὶ πέραν Νείλοιο 
παγᾶν καὶ δι’ Ὑπερβορέους (ϑοῆτ.: 
τέτμηνθ᾽ οοἀά,, ἀοί. Ἐοτβϑδη, 168})1. 6. 

ΟΡ [. ἀεείάς ἐδόκησαν ἐπ᾽ ἀμφό- 
τερα μαχᾶν τάμνειν τέλος Ο. 18. δΊ1. 

τάν] -ἷν ὦ τάν, μή με κερτομί ἔτ. 2184. 4. 

484 ταρβέω 

Τάναγρα] εἰϊν οἱ Βοϊοῖα: ἴεϑξ,, Σ, ΑΘ80Ὰ., 
Εππι., 11 ὁ δὲ Πίνδαρος ἐκ Τανάγρας 
τῆς Βοιωτίας (8.. φησι τὴν παραπομπὴν 

εἶναι τῷ ᾿Απόλλωνι πρὸς Δελφούς (Τεγύ- 
ρας οοπὶ. Μετ) ἐγ. 286. 

Τάνταλος] κίπῃ οὐ 1υγάϊα, (αἴ μον οἱ Ῥεῖορϑβ. 
υἱὲ Ταντάλον Ο. 1. 86. εἰ δὲ δή τιν᾽ ἄνδρα 
θνατὸν ᾿Ολύμπον σκοποὶ ἐτίμασαν, ἦν 

Τάνταλος οὗτος Ο. 1. δῦ. ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ 
κεφαλᾶς γε Ταντάλου λίθον παρά τις 

ἔτρεψεν ἄμμι θεός, ἀτόλματον ᾿Ἑλλάδι 
μόχθον (εοἀὰ.: Ἰνπαρατις Π: τὸν Ταντά- 
λον Ἄςοηὶ. Ηδὶτηβορίῃ) 1. 8. 10. 

τἄνὕὔέθειρα)] {. δἀ)]., οὐ Ποτσληρ παὶν 

ταννέθειρα Σεμέλα Ο. 3. 26. 

τἄνύπτερος] ἰσηρ οἱπιρεὰ τανύπτερος --- 

αἰετὸς Ρ. ὅ. 111. 

τἄνϑδω) εἸναίοῖι, ἀἶνοοί ἐπί τοι ᾿Ακράγαντι 
τανύσαις (8δο. τόξον) αὐδάσομαι Ο. 3. 91. 

ἐπ᾿ ᾿Ισθμῷ ποντίᾳ ἅρμα θοὸν τάννεν 
Ο. 8. 49. πιεῖ., ξείνι᾽ ἁρμόζοντα τεύχων 
πᾶσαν ἐυφροσύναν τάννεν (ςἰγείε δα 70. ἴῸ 

ἐς {|| οχίσηί, Οἰϊάοτϑιθενο) Ρ. 4. 199. 

ταξϊόομαι) ς(αἰοη ονδςοί οὐλίῳ νιν ἐν 

Ἄρει παραγορεῖτο μή πότε σφετέρας 
ἄτερθε ταξιοῦσϑαι δαμασιμβρότον αἰχμᾶς 

Ο. 9. 18. 

τἄπεινός] πη. Ρ]. ΡίῸ 8υῦ8., ἰοῦ γερίοτις 

κραγέται δὲ κολοιοὶ ταπεινὰ νέμονται 
Ν. 8. 82. 

τἄράσσω)] ἀϊειγὸ οὐ χθόνα ταράσσοντες 

ἐν χερὸς ἀκμᾷ οὐδὲ πόντιον ὕδωρ Ο. 2. θ8. 
ὠκύαλον ἴτε πόντουΐ ῥιπὰν {ἐτάραξε 

καὶ (ὠκύαλον Νότου ῥιπὰν ἐτάραξε οοπΐ. 
ἍΝ.) Παρθ. 2. 30. πιεῖ., Μοῖσα, τὸ δὲ 

τεόν, εἰ μισθοῖο συνέθευ παρέχειν φωνὰν 
ὑπάργυρον, ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ τ ν ἣ 
πατρὶ Πυθονίκῳ τό γε νῦν ἢ Θρασυδάῳ 
(β8.. φωνάν: «ς΄ ἐπ »"οἤοη, Βυτίου: οἴ, 

Βϑοβαδοναάς, 2846; Ἠδπβθοπ, ἄδναπι, 
1950, 1621.) Ῥ, 11. 42. 

τἄρἄχά)] αἰείμνδαπεε αἱ τῶν φρενῶν 
ταραχαὶ παρέπλαγξαν καὶ σοφόν Ο. 7. 80. 

ταρβέω] δε αὐναϊὰ οἱ ἐμπείρων δέ τις 
ταρβεῖ προσιόντα νιν καρδίᾳ περισσῶς 

(δς. πόλεμον) ἔτ. 110. 



Τάρτἄρος 

ἸΤάρτδἄρος] (ὁ, ἡ.) ἰῃς υπάοτιννοιά. ὅς 

τ᾽ ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται --- Τυφὼς 
Ῥ. 1. 16. ΄'χϑόνα τοί ποτε καὶ στρατὸν 

ἀθρόον πέμψαν κεραυνῷ τριόδοντί τε ἐς 
τὸν βαθὺν Τάρταρον᾽’ Πα. 4. 44. Ταρτάρον 

πυθμένα ἐἱπτίξεις! ἀφανοῦς σφυρηλάτοις 
ἀνάγκαις ἔτ. 207. 

τάσσω] ονάαϊη λέγοντι δ᾽ --- βίοτον 
ἄφθιτον ᾿Ϊνοῖ τετάχθαι Ο. 2. 80. 7τε- 
ταγ' μένον τουτά[..... Ἱεκατί --- 1 Ἥρας 
ἐφετμαῖς ἐγ, 109. 48. (τετάχθαι (Ο-Η: 

τετάσθαι [Κ006]) Παρθ. 1. 18.) 

τατάομαι] δὲ ἀερτίυεά οἱ «. βἐ. "᾿οἴχεται 
τιμὰ φίλων τατωμένῳ φωτί Ν, 10. 78. 

ταύὐὔγέτα) ἃ 1,δοομπίδτι πγιαρῖ, ἀδρμίοσ οἱ 

ΑΕ49. χρυσόκερων ἔλαφον θήλειαν --- 

ἄν ποτε Ταυγέτα ἀντιθεῖσ᾽ ᾿Ορθωσίᾷ 
ἔγραψεν ἱεράν Ο. 8. 29. 

Ἰδύγετον] (ες. ὄρος.) Με. Ταγρεῖοθ ἐπ 
ϑρασίδ. ὄχθαις ὕπο Ταυγέτον ναίον- 

τες --- Δωριεῖς Ῥ. 1. θ4. ἀπὸ Ταυγέτου 

πεδαυγάζων Ν. 10. θ1. ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν 
ἐπὶ Λάκαιναν θηρσὶ κύνα τρέχειν πυκινώ- 
τατον ἑρπετόν ἔτ. 106. 1. 

ταῦρος] διε “καὶ Δαμαίῳ μιν θύων 
ταῦρον ἀργάεντα πατρὶ δεΐξον᾽᾽ Ο. 18. 69. 

τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρα --- Φάλα- 
ριν Ρ. 1. 95. φοίνισσα δὲ Θρηικίων ἀγέλα 

ταύρων ὑπᾶρχεν (8.. ἔος βΒδοπῆςα ἴο 
Ῥοβεϊάοῃ) Ρ. 4. 208. Ἰα ταύρων ει Πα. 

7.14. 
ταυροφόνος, -ον] δι: Ξαρνί[ἐεηρ ἐν ἀμφι- 

κτιόνων ταυροφόνῳ τριετηρίδι (αἱ τδ6 
᾿Ἰϑεῃταΐδη ραπιοϑ) Ν. 6. 40. 

τἄφεῖϊν) ἀείοοξ, δοτ., τας α'πασεὰ τάφε 
δ᾽ αὐτίκα παπτάναις Ρ. 4. 98. 

τἀκρος ἰονδ οἱ ΑΟὨ Ιεθ. ἀλλά οἱ παρά 
τε πυρὰν τάφον θ᾽ '᾿Ἑλικώνιαι παρθένοι 
στάν Ι. 8. δ7. ἐπεὶ δ᾽ ἄλκιμον νέκυν ἐν 
τάϊφῳ)] πολνστόνῳ θέντο Πηλείδαν Πα. 

6. 99. 

τάχα] φιΐολὶν τάχα δὲ παθὼν Ρ. 2. 39. 
τάχα δ᾽ εὐθὺς ἰὼν Ρ. 4. 88. τάχα δὲ --- 
ἦλθον Ρ. 4. 111. καὶ τάχα --- δείκνυεν 

Ῥ. 4. 320. 

τἄχος] :ρῥεεὰ δελφῖνι καὶ τάχος δι᾽ ἅλμας 
σόν κ᾿ εἴποιμι Μελησίαν Ν. 6. 64. ζεῦξον 

480 τε 

ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων ᾧ τάχος Ο. 6. 23. 
"ὡς τάχος ὀτρύνει με'᾿ Ῥ. 4. 164. ἐν τάχει 
εὐἱϊδ αἱ! «ῤῥεεὰ Ν. δ. 88. 

τἄχύποτμος «λονί υεά μετὰ τὸ ταχύ- 
ποτμον αὖτις ἀνέρων ἔθνος Ο. 1. 66. 

τἄχύπους] ςιοἱ ἰοοἱσά Ἰστάμεναι χορὸν 
[ταχύ]ποδα παρθένοι Πα. 2. 100. 

τἄχύς] (-ύς, -ἐες; -είας, -ειἰᾶν: ταχυτάτων: 
ϑᾶν. ταχύ, τάχιστα.) φιίε ὀ ἀπὸ γὰρ 
κόρος ἀμβλύνει αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας 
Ῥ, 1. 83. ταχέες --- ἔβαν Ῥ. 4. 179. εἰρεσία 
δ᾽ ὑπεχώρησεν ταχειᾶν ἐκ παλαμᾶν ἄκο- 
ρος Ρ. 4. 202. ταχὺ[ς (δὰρν». 9861}) Πα. 

8Λ. ἢ. γνώμας δὲ ταχείας συν Πα. 14. 89. 
ΒυΡΕεσὶ., ἐπὶ ταχυτάτων --- ἁρμάτων Ο. 1. 

11. ἀἂν., εἴ δὲ μὴ ταχὺ λίποι Ο. 1. 108. 

ταχὺ δ᾽ ἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ πρῴραθε 
Ῥ. 10. δ1. ταχὺ δὲ Καδμείων ἀγοὶ “-- 

ἔδραμον Ν. 1. δ1. ἐνυπνίῳ δ’ ᾧ τάχιστα 
πιθέσθαι κελήσατό μιν Ο, 28. 79. παρὰ 
ναῦν δ᾽ ἰθύει τάχιστα δελφίς τ. 284. 2. 
ἔτεα. Ἰὼς ὁ ταχιΐστ (βὰρρΡ. :0}}) γέγ, 

3317. 6. δἀὰν., ταχέως, κολλᾷ τε σταδίων 
θαλάμων ταχέως ὑψίγνιον ἄλσος Ο. ὅδ. 18. 

ταχέως δ᾽ "Λδματος ἵκεν Ῥ. 4. 136. ταχέως 

δ᾽ ἐπ᾽ ἀδελφεοῦ βίαν πάλιν χώρησεν 

Ν. 10. 78. ταχέως δ᾽ ἀράβηϊίσε] διαλεύ- 
κων ὀστέων) δοῦπος ἐ[ρ)εικομένων ἐγ. 

169. 28. 
τἄχῦτάς] «ῥεεά ἴῃ ἰοοῖ ταοΐπς. ἵνα ταχυ- 

τὰς ποδῶν ἐρίζεται ἀκμαί τ΄ ἰσχύος θρα- 

σύπονοι Ο. 1. 96. “οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτι᾽" 

Ο. 4. 24. ὄντιν’ ἀθρόοι στέφανοι χερσὶ 
νικάσαντ᾽ ἀνέδησαν ἔθειραν ἣ ταχυτᾶτι 

ποδῶν 1. 8. 10. 

τε] Α. 1. σοπηεοίίνο, ἃ. ᾿οἰπίῃρ νογάβ δά 

ῬὮγαβεβ. ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον 
Ο. 1. 88. νέκταρ ἀμβροσίαν τε Ο. 1. 62. 
βίαν παρθένον τε Ο. 1. 88. ταχυτὰς ποδῶν 
- ἀκμαί τ’ ἰσχύος Ο, 1. 90. ἔρεισμ᾽ 
᾿Ακράγαντος εὐωνύμων τε πατέρων ἄωτον 

Ο. 2. 7. Πυθῶνι --- ᾿Ισθμοῖ τε Ο. 2. δ0. 
Κύκνον --- Αοῦς τε παῖδ᾽ Αἰθίοτα Ο. 2. 

838. ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν 

ἀφθονέστερόν τε χέρα Ο. 2. 94. τὸ λαλα- 
γῆσαι θέλων κρυφόν τε θέμεν (τιθέμεν ςοπὶ. 

Ἡετιδηη) Ο. 2. 97. ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθ- 



τε 

λων τὲ πεμπαμέροις ἀμίλλαις Ο. ὅ. 6. 

πόνος δαπάνα τε Ο. ὅ. 16. ζώναν κατα- 

θηκαμένα κάλπιδά τ’ Ο. 6. 40. ἀγῶνας 

ἔχει μοῖράν τ’ ἀέθλων Ο. 6. 79. λύραι 

μολπαί τε Ο. 0. 97. τῶνδε κείνων τε Ο. 6. 

102. ᾿Ολυμπίᾳ Πυθοῖ τε νικώντεσσιν Ο. 7. 

10. παῖδ᾽ ᾿Αφροδίτας ᾿Αελίοιό τε νύμφαν 

Ο. 7. 14. πελώριον ἄνδρα --- πατέρα τε 

Ο. 7. 11. ζωοῖσιν ἑρπόντεσσί θ᾽ ὁμοῖα 

Ο. 7. δ2. τεθμὸν ᾿Ολυμπιονίκαν ἄνδρα τε 
Ο. 7. 89. παῖς ὁ Λατοῦς εὐρυμέδων τε 

Ποσειδάν Ο. 8. 31. Θέμις θυγάτηρ τε Ο. 9. 

16. πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν Ο. 9. 40. 

Πύρρα Δευκαλίων τε Ο. 9. 48. πόλιν δ᾽ 
ὦπασεν λαόν τε διαιτᾶν Ο. 9. 66. υἱὸν 

δ᾽ ΓΑκτορος --- Αἰγίνας τε Μενοίτιον Ο. 9. 

10. προξενίᾳ δ᾽ ἀρετᾷ τ᾽ Ο. 9. 88. ὡραῖος 
ἐὼν καὶ καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαις Ο. 9. 94. 

᾿Ιολάον τύμβος ἐνναλίᾳ τ᾽ ᾿Ελευσὶς Ο. 9. 
98. ὑπὸ στερεῷ πυρὶ πλαγαῖς τε σιδάρον 
Ο. 10. 37. σὺν ᾿Ολυμπιάδι πρώτᾳ νικα- 
φορίαισί τε Ο. 10. δ9. ἐκ Πυθῶνος ᾿Ισθμοῖ 
τ᾽ Ο. 12. 18. Εὐνομία --- κασιγνήτα τε 
Ο. 18. 0. σταδίον τιμὰν διαύλου θ᾽ Ο. 18. 

31. Μοίσαις --- ᾽Ολιγαιϑίδαισίν τ᾽ Ο. 18. 

97. ΔΙ --- ᾿Ενναλίῳ τ᾽ Ο. 18. 108. στε- 
φάνοισι --- ἵπποις τε Ρ. 1. 87. ταῦτα νόῳ 
τιθέμεν εὔανδρόν τε χώραν Ῥ. 1. 40. 

ἁγητὴρ ἀνήρ, υἱῷ τ᾽ ἐπιτελλόμενος (εἴ. 
Α. 4. ἃ ἰηίγα) Ρ. 1. 70. ἀνδρῶν ἵππων τε 
Ρ. 2. 2. παρθένος -- τ’ ἐναγώνιος 
ρμᾶς Ρ. 2. 10. ξεινίαν κοίταν ἄθεμίν τε 
δόλον Ῥ. 83. 82. Λατοίδαισιν --- Πυθῶν! τ᾽ 

Ρ. 4. 8. ᾿Απόλλων ἅ τε Πυθὼ Ρ. 4. 60. 
νύκτεσσιν ἕν θ᾽ ἁἀμέραις Ῥ. 4. 180. “ἐκ 

πόντον σαώθη ἕκ τε ματρυιᾶς ἀϑέων 

βελέων’ Ῥ. 4. 162. Ζήταν Κάλαίν τ᾽ Ρ. 4. 

182. δήσαις --- ἐμβάλλων τ’ Ῥ. 4. 288. 

πάχει μάκει τε Ρ. 4. 246. ἀπὸ γᾶς ἀπό τε 
κτεάνων Ῥ. 4. 290. Ἡρακλέος ἐκγόνους 
Αἰγιμιοῦ τε Ῥ. δ. 12. [θ᾽ (οοἀά, : οπι. ὈΥΖ.) 
Ρ. δ. 100.} σφὸν ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν 
χάριν ἔνδικόν τ’ ᾿Αρκεσίλᾳ (018) Ρ. ὅ. 102. 

νόον φέρβεται γλῶσσάν τε Ῥ. δ. 111. ἐπ΄ 

ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς Ρ. ὃ. 119. πατρὶ 

τεῷ, Θρασύβουλε, κοινάν τε γενεᾷ “-- 

νίκαν Ῥ. 0. 1δ. στεροπᾶν κεραυνῶν τε 

486 τε 

Ρ. 0. 24. [τίνα πάτραν, τίνα τ᾽ οἶκον 
(τ᾽ ἀεὶ. Βοςοκ) Ῥ. 7. 6. κεραυνῷ τόξοισί 
τ᾽ ᾿Απόλλωνος Ρ. 8. 18. ποίᾳ Παρνασσίδι 

Δωριεῖ τε κώμῳ Ρ. 8. 20. κύμασιν ῥιπαῖς 

τ᾽ ἀνέμων'’ Ῥ. 9. 48. καλλίσταν πόλιν 
ἀμφέπει κλεινάν τ᾽ ἀέθλοις Ῥ. 9. 70. παντὶ 

θυμῷ σύν τε δίκᾳ Ρ. 9. 90. τέλος ἀρχά τε 
Ῥ. 10. 10. θαλίαις --- εὐφαμίαις τε Ρ. 10. 
85. ἐν καὶ παλαιτέροις νέαισίν τε παρθένοισι 
μέλημα Ῥ. 10. δ9. ἑπταπύλοισι Θήβαις 
χάριν ἀγῶνί τε Κίρρας Ῥ. 11. 12. τὸ δὲ 
νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι 

᾿, τ᾿ ἀμάχανον Ρ. 11. 26. ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ 

τε νεμόμενος Ρ. 11. δὅ. ἀθανάτων ἀνδρῶν 

τε Ῥ. 12. 4. δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ 
Πυθῶνος εὐδόξῳ Μίδᾳ αὐτόν τέ νιν Ρ. 

12. 6. Σερίφῳ λαοῖσί τε Ῥ. 195, 12. ἄρμα 
Νεμέᾳ τ᾽ Ν. 1. 7. θάμβει δυσφόρῳ τερπνῷ 

τε Ν. 1. 66. στεφάνων ἀρετᾶν τε Ν. 83. 8. 

ἐὼν καλὸς ἕρδων τ᾽ ἐοικότα Ν. 8. 19. 
Αἰακῷ --- γένει τε Ν. 8. 28. κυνῶν δολίων 
θ᾽ ἑρκέων Ν. 8. 61. τετραορίας --- ἦροάς 

τ᾽ Ν. 4. 239. τεθμὸς ὥραί τ᾽ Ν. 4. 84. 
οὐρανοῦ βασιλῆες πόντου τ᾽ Ν. 4. θ1. ἐπὶ 

πάσας ὁλκάδος ἕν τ᾽ ἀκάτῳ Ν. ὅ. 2. 
Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε Ν. ὃ. 8. 

Θέτιν Πηλέα θ᾽ Ν. 8. 26. ἁ Νεμέα μὲν 

ἄραρεν μείς τ᾽ ἐπιχώριος Ν. δ. 44. ἀφνεὸς 

πενιχρός τε Ν. 7. 19. ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ 
ποτανᾷ τε μαχανᾷ σεμνὸν ἕπεστί τι (βι!ρρ. 
ΗἩοτπβηη: τε οὔ. οοὐά,) Ν. 7. 232. τεῶν 

Διός τ᾽ ἐκγόνων Ν. 7. 80. ξεῖνον ἀδελφεόν 
τ᾽ Ν. 7. 86. ἧβᾳ λιπαρῷ τε γήραι Ν. 7. 

99. τρὶς τετράκι τ᾿ Ν. 7. 104. Διὸς Αἰγίνας 
τε Ν. 8. 6. πάτρᾳ Χαριάδαις τ᾽ (ϑαπαγβ: 

τε οοἀά.) Ν. 8. 46. τὰν ᾿Αδράστου τάν 
τε Καδμείων ἔριν Ν. 8. 01. πατρίων οἴκων 

ἀπό τ᾽ Ἄργεος Ν. 9. 14. ὅπλοισιν {ππείοις 
τε σὺν ἔντεσιν Ν. 9. 22. σὺν νεότατι 
γένωνται σύν τε δίκᾳ Ν. 9. 44. Δαναοῦ 
πόλιν ἀγλαοθρόνων τε πεντήκοντα κορᾶν 

Ν. 10. 1. Ζεὺς ἐπ’ ᾿Αλκμήναν Δανάαν τε 

μολὼν Ν, 10. 11. πατρὶ δ᾽ ᾿Αδράστοιο 

Λυγκεῖ τε Ν. 10. 12. ποτὶ βονθυσίαν 
Ἥρας ἀέθλων τε κρίσιν Ν. 10. 28. Θρα- 

σύκλου ᾿Αντία τε Ν. 10. 40. ποδῶν χει- 

ρῶν τε (Ετ. ϑεμμπιά: ποδῶν τε χειρῶν 



(τε) οςοἀά.) Ν, 10. 48. θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν 

τ᾽ οὐρανῷ Ν. 10. δ8. ᾿Αρισταγόραν πά- 

τραν τ᾽ Ν. 1]. 20. κωμάσαις ἀνδησάμενός 

τε Ν. 11. 28. αἷσαν ᾿Ερχομενοῖό τε πα- 

τρῴαν ἄρονραν 1. 1. 8δ. καὶ τόθι κλειναῖς 
τ᾽ ᾿Ἐρεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς (τ’ 

ΒΌΡΡ. Βογρκ, οἱ. οοἀά. : καὶ τόθι. κλειναῖς 

δ᾽ ςοὔϊ. Ηδσγπο) 1. 2. 19. φθιμένων ζωῶν 

τε φωτῶν 1. 4. 10. κἀν γουνοῖς ᾿Αθανᾶν 
-- ἕν τ’ ᾿Αδραστείοις ἀέθλοις 1. 4. 26. 
ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ, ναντιλίαισί τε πορθ- 
μὸν ἡμερώσαις ( ο. τε ν. 66) 1. 4. δ7. 

διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο παίδων τε τρί- 

ταν {τε ϑὺΡρ. Ἡδφττηδηῃ, οπι. οοἀά.) 1. 4. 

1. Κάστορος δ᾽ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ᾽ 
Ι. 8. 88. Αἰακοῦ παιδῶν τε 1. ὅ. 86. 
᾿Ισθμοῦ δεσπότᾳ Νηρείδεσσί τε πεντή- 

κοντα ;. 6. 6. ᾿Αίδαν γῆράς τε 1. 6. 16. 
Κλωθὼ κασιγνήτας τε 1. 6. 17. αἰνέων δὲ 
καὶ Ἕκτορα ᾿Αμφιάρηόν τε 1. 7. 8338. 

Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε 1. 8. 1. υἱέες υἱέων 
τ’ ἀρηίφιλοι παῖδες 1. 8. 26. Ζεὺς --- 

ἀγλαός τ᾽ ἔρισαν Ποσειδὰν Ι. 8. 27. Αἴγι- 

ναν σφετέραν τε ῥίζαν 1. 8. δ6. οἷοι δ᾽ 
ἀρετὰν δελφῖνες ἐν πόντῳ, ταμίαι τε σοφοὶ 
Μοισᾶν ἀγωνίων τ᾽ ἀέθλων (05) 1. 9. 

7---8.. ᾿Αγαμήδει Τρεφωνίῳ θ᾽ ἐγ. 2. 2. 

᾿Ενιαυτὸς ωραί τε Πα. 1. 6. Θρονίας 

ἤΆβδηρε χαλκοθώραξ [Ποσ]ειδᾶνός τε παῖ 
Πα. 2. 3. ᾿Απόλλωνα πάρ τ᾽ ᾿Αφρο[δίταν 
Πα. 2. δ. "πόλεμον Διὸς ᾿Εννοσίδαν τε" 

Πα. 4. 41]. "'κκεραυνῷ τριόδοντί τε Πα. 

4. 48. “πλούτου πειρῶν μακάρων τ᾽ ἐπι- 

χώριον τεθμὸν ---- ἀπωσάμενος Πα. 4. 46. 

ἔταις τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς Πα. 6. 11. σὺν 

πατρὶ Μναμοσύνᾳ τε Πα. 6. δ6. τεκέων 

ἀλόχων τε Πα. 8. 78. καλάμῳ --- μήδεσί 

τε φρενὸς Πα. 9. 37. κρόταλ᾽ αἰθομένα τε 
δαὶς Δ. 2. 10. στεφάνων τᾶν τ᾽ ἐαριδρόπων 

ἀοιδᾶν ἐς. 76. 6. πάνδοξον Αἰολάδα σταθ- 
μὸν υἱοῦ τε Παγώνδα Παρθ. ὃ. 10. ᾿Αγασι- 

κλέει --- ἐσλοῖς τε γονεῦσιν Παρθ. 2. 40. 

ἕν τε Πίσᾳ Παρθ. 2. 49. πέλλαι --- πίθοι {τε 
(ϑυρΡ. ϑομιναγῖζ: τε οπι. οοὐὰᾷ. ῬΙαξατοἢ!) 

“τ. 1040. δ.» ἵπποις γυμνασίοισι {τε 

(ϑυΡΡ. Βοςοκῇ, οἱ. ςοἀά. Ῥ]υξατολ) Θρ. 

Ἴ. θ. τερπνῶν --- χαλεπῶν τε ἔτ. 181. 4. 

481 τε 

σθένει κραιπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι ἄνδρες 
ἔς. 1838. 4. ἄνακτι --- πατρί τε ἔτ. 1408. 

θ4 (88). πόντον ὠκείας τ᾽ --- ῥιπάς (τς. 

140ς. 2. μένω[ν --- ᾿Αμ)φιτρύωνί τε σᾶμα 

χέω[ν (τε ἰῃ Ἰαουπα δα ά. 5η6}}) (τ. 169. 48. 

ἀγλαὰ χθὼν πόντου τε ῥιπαὶ ἐς. 220. 8. 

θεὸν ἄνδρα τε ἔτ. 224. κάπρων λεόντων τε 
τ. 288,  Βοῦο τὲ [οἱπ8 ννογὰβ ἰῇ δρροϑὶ- 

τίοη, ὁ Βάττον δ᾽ ἕπεται παλαιὸς ὄλβος 

-- πύργος ἄστεος ὄμμα τε φαεννότατον 
Ρ. δ. δθ. πρόσθα μὲν ἴς ᾿Αχελωίον τὸν 

ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα Μέλανός τε 
ῥοαὶ τρέφον κάλαμον (τε ποταμου ροαϊ Π: 
ποταμοῦ ἀε!. ΜΝ.) ἐγ. 10. 2. διδύμας 

χάριτας εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγων --- κῶμόν 
τ᾽ Ρ. 8. 78. νἜοτο τὰς οοοτάϊηδοη 15 
ἐγγερυϊασ, οἷ. Α. 4 ἰηΐτα, Οὐλνυμπιονίκαν 

δέξαι Χαρίτων θ᾽ ἕκατι τόνδε κῶμον Ο. 
4. 9. ᾿Ισθμοῖ τά τ᾽ ἐν Νεμέᾳ Ο. 18. 98. 
ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλατὸς Ρ. 1. 72. 

ξεστὸν ὅταν δίφρον ἕν θ᾽ ἅρματα πεισιχά- 
λινα καταζευγνύῃ σθένος ἵππιον Ῥ. 2. 11]. 

παρθενίοις ὑπό τ᾽ ἀπλάτοις ὀφίων κεφα- 

λαῖς Ῥ. 12. 9. παρθενηίοις παίδων τ᾽ ἐφί- 
ζοισα γλεφάροις Ν. 8. ἃ. Πυθῶθεν ᾿Ολυμ- 
πιάδων τ᾽ ἐξαιρέτοις ᾿Αλφεοῦ ἔρνεσι φρά- 

ξαι χεῖρα 1. 1. 66. ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν 
μόρσιμον αἰῶνα 1. 7. 41. καλῶν μὲν ὧν 

μοῖράν τε τερπνῶν ἔτ. 42. 8. θεόν, τὸν 

Βρόμιον, τὸν ᾿Εριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν 
(τε οὔι. οοἀάὰ. ποπηυ}}}) ἔγ. 76. 10. Ὁ. 

ἡοϊπίπρ οἴδιϑοθ χρυσέαισί τ᾽ ἄν᾽ ἵπποις 
(Ετ. ϑορβμ πιά: κἀν᾽, ἀν᾽ ςοἀά.) Ο. 1. 41. 

ὃς “ἔκτορα σφᾶλε --- Κύκνον τε θανάτῳ 
πόρεν Ο. 2. 82. κολλᾷ τε Ο. ὅ. 18. αἰτή- 
σων πόλιν --- δαιδάλλειν, σέ τ’, ᾿Ολυμπιό- 

νικε, --- φέρειν γῆρας Ο. ὅ. 21. ὃς -- 

ἄνασσε Φαισάνᾳ λάχε τ᾽ ᾿Αλφεὸν οἰκεῖν 
Ο. 6. 84. (Ἑρμᾶν) ὃς --- ἔχει ---- ᾿Αρκαδίαν 

τ᾽ εὐάνορα τιμᾷ Ο. 6. 80. ὅσσα δὲ μὴ 
πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται --- ὃς τ᾽ ἐν αἰνᾷ 

Ταρτάρῳ κεῖται Ρ. 1. 10. ὃς Πριάμοιο 
πόλιν πέρσεν τελεύτασέν τε πόνους Δανα- 

οἷς Ῥ. 1. δ4. ἤθελον Χίρωνά κε --- ζώειν --- 

βάσσαισί τ᾽ ἄρχειν Ρ. 8. 4. "κέλεται γὰρ 

ἐὰν ψυχὰν κομίξαι --- δέρμα τε --- ἄγειν᾽᾽ 
Ῥ. 4. 16], οἴ. Ῥ. 4. 294. ὅτι μοι --- ὑπάν- 



488 

τασεν --- μαντευμάτων τ᾽ ἐφάψατο συγ- 

γόνοισι τέχναις Ῥ. 8. 600. εὔχομαι ταύταν 

ἀρετὰν κελαδῆσαι, ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλ- 

φεῖν Ν. 9. δέ. εἰ δέ τις --- μορφᾷ παραμεύ- 
σεται ἄλλους, ἕν τ’ ἀέθλοισιν ἀριστεύων 

ἐπέδειξεν βίαν Ν. 11. 14. εἰ γάρ τις -- 
πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰν σύν τέ οἵ 

δαίμων φυτεύει δόξαν 1. 6. 12. οὔνεκα 
δίδυμαι γένοντο θύγατρες --- Ζηνί τε ἅδον 
(Ες. δοιὰ: θ᾽ ἄδον ςοἀ.) 1. 8. 18. τὰ 
ἱστορυϊασ σοογάϊπαίδομ, ὕμνον κελάδησε --- 

ὅρμον στεφάνων πέμψαντα --- Θήβαις τ᾽ 
ἐν ἑπταπύλοις οὕνεκ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος κτὲ 

Ν. 4. 19, ος(. Ν. δ. 20, Α. 4 ἱπέγα. ς. 
)οϊπέης βϑεηΐθηοοθ [τέκε τε (ὈυΣΖ.: ἃ τέκε 
ςοἀά.: ἔτεκε Βοορῃπιοσ) Ο. 1. 89.] Σικελίας 

τ᾽ Ο. 2. 9. ᾿Αχιλλέα τ᾽ Ο. 2. 79. μετάλ- 
λασσέν τε Ο. 6. 62. Ο. 8. 19. εὐφράνθη 

τε Ο. 9. 02. !Αργει τ’ ἔσχεθε Ο. 9. 88. 

ὁπᾷ τε Ο. 10. 11. μέλει τε Ο. 10. 14. δέξαι 
τε (δὲ ν. 1.) Ο. 18. 29. Νέμεά τ’ Ο. 18. 84. 

ὅσσα τε Ο. 18. 48. εὗρεν δεῖξέν τε Ο. 18. 
78. ἀλαϑής τε Ο. 13. 98. τά τ᾽ ἐσσόμενα 
Ο. 18. 108. κλέπτει τε Ῥ. 8. 29. ἕδνα τε 

Ρ. 8. 94. κυλινδέσκοντό τε Ρ. 4. 209. λιτάς 

τ᾽ Ρ. 4. 2171. καταίνησάν τε Ῥ. 4. 222, 

ἕν τ᾿ ᾿ωὠκεανοῦ Ρ. 4. 251. Παιάν τέ σοι 
τιμᾷ φάος Ρ. 4. 210. εὐθύτονόν τε Ρ. δ. 90. 
τίν τ᾽, ᾿Ελέλιχθον Ρ. 6. 60. ἄρπασ᾽, ἕνεικέ 

τε Ρ. 9. 0. “στάξοισι θήσονταί τε᾿᾿ Ρ. 9. 

68. ὁδοί τε Ρ. 9. 68. ἄφωνοί θ᾽ Ρ. 9. 98. 
στρατῷ τ᾽ Ρ. 10. 8. χαίρει γελᾷ θ᾽ Ρ. 10. 
86. δάφνᾳ τε Ρ. 10. 40. ἔπεφνέ τε Ρ, 10. 46. 

ἀδελφεοῖσί τ’ Ῥ. 10. 69. μάντιν τ᾽ ὄλεσσε 

(Ροσῆδρϑ ἢ μέν ν. 31) Ῥ. 11. 88. κατ- 

ἐνευσέν τε Ν. 1. 14. ἰδίᾳ τ᾽ Ν. 8. 24. 

κάπρους τ᾽ Ν. 8. 47. γόνον τέ οἵ --- φέρ- 

τατον ἀτίταλλεν Ν. 8. δ7. πίτναν τ’ 
Ν. δ. 11. φράσθη κατένευσέν τε Ν. ὅ. 384. 
τόλμαν τε Ν. ἴ. δὅ9. ἕν τε δαμόταις Ν. 7. 

05. πατρί τ’ (ςοἀά.: δ᾽ Ηεγπῃς ο Σ.) 

Ν. 10. 12. εἶδ’ ᾿Απόλλων μιν πόρε τ᾽ 

1. 2. 18. ἀδυπνόῳ τε 1. 23. 30. πέλονται 

ἕν τ’ ἀγωνίοις 1. ὅδ. 7. ὄμμε τ᾿ 1. 6. 19. 

εἶπέν τε 1. 6. 81. τόν τε Θεμιστίου ὀρθώ- 

σαντες οἶκον 1. 6. θ8. υἱοῖσί τε 1. 6. 68. 

φέρει γὰρ --- ἄγει τ᾿ 1. 7. 232. μάτρωί τ᾽ 

τε 

1. 7. 84. ἔσσνταί τε 1. 8. 61. ἀμφί τε Πα. 

ὦ. 97. ἐρικυδέα τ᾿ Πα. δ. 39. ἔκλαγξέ θ᾽ 
(ὦ--Η: τε Π.) Πα. 8Α. 10. Εὐρίπον τε 

Πα. 9. 49. ἀλκάεσσά τε Δ. 2. 17. δεῦτ᾽ ἐν 
χορόν, ᾿Ολύμπιοι, ἐπί τε κλυτὰν πέμπετε 

χάριν ἐς. 78. 2. Διόθεν τε τ. 16. Ἴ. ἐναργέα 
τ᾽ ἐσ. 78. 18. τελευταί τε (τ. 1084. 4. 

2. ἴῃ επυτηογδοη, ἃ. ΑΒ τὲ Ο τε 

(Ὁ τεὶ) ἕδος --- νέμων, ἀέθλων τε κορυ- 

φὰν πόρον τ᾽ ᾿Αλφεοῦ Ο. 2. 18. ὧν εἷς 
μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε ᾿Ιάλυσον 
ἕτεκεν Λίνδον τ᾽ Ο. 7. 14. ὃ τ’ ἐν "Άργει 
-- τά τ᾽ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ --- ἀγῶνές τ᾽ -- 

Πέλλανά τ’ Αἰγίνᾳ τε --- ἐν Μεγάροισίν 
τ᾽ Ο. 7. 88---6. ἐπ᾿ ᾿Αλφεοῦ ῥεέθροισιν --- 

Πυθοῖ τ᾽ --- μηνός τε Ο. 18. 38. ὦ πότνι᾽ 

᾿Αγλαία φιλησίμολπέ τ᾽ Εὐφροσύνα --- 

Θαλία τ᾽ Ο. 14. 14---δ. Ζηνὸς --- ᾿Αλκ- 
μήνας θ’ ἑλικογλεφάρου Λήδας τε Ρ. 4. 

172. ὥρεγον χεῖρας, στεφάνοισί τέ μιν 
ποίας ἔρετττον, μειλιχίοις τε λόγοις ἀγαπά- 

ζοντ᾽ Ρ. 4. 840. ἕν τ’ ᾿ωὠκεανοῦ πελάγεσσι 
μίγεν πόντῳ τ᾽ ἐρνθρῷ Λαμνιᾶν τ’ ἔθνει 
γνναικῶν Ρ. 1. 261--5. ἐπ’ ᾿Απόλλωνός 

τε κράνᾳ --- ἕν τε σοφοῖς Ρ. 4. 394--ὃ. 

νέμει, πόρεν τε κίθαριν, δίδωσί τε --- μυχόν 

τ᾽ ἀμφέπει Ρ. ὅ. θῦ. ἕν τε --- πέφανταί θ᾽ 
-- ὅσαι τ᾽ --- θεός τε Ῥ. δ. 114---7. Μεγά- 

ροις δ᾽ ἔχεις γέρας μυχῷ τ᾽ ἐν Μαραθῶνος, 
ἽἭἬρας τ᾽ ἀγῶν᾽ --- δάμασσας ἔργῳ Ρ. 8. 

718---80. παντᾷ δὲ χοροὶ παρθένων λυρᾶν 
τε βοαὶ καναχαί τ᾽ αὐλῶν δονέονται Ρ. 10. 

39. λνυγρόν τ' ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε 

ματρός τ᾽ ἔμπεδον δουλοσύναν τό τ᾽ ἀν- 
αγκαῖον λέχος Ρ. 12. 14. παρὰ Κασταλίαν 

τε - πόντου τε γέφυρ᾽ --- βοτάνα τε 

Ν. 6. 837---.2. παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε 

ναῶν τ᾽ ἐν μάχαις Ν. 9. 834. ἐκράτησε δὲ 
καί ποθ᾽ “ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι, τύχᾳ 

τε μολὼν καὶ τὸν ᾿Ισθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέ- 
φανον, Μοίσαισί τ᾽ ἔδωκ᾽ ἀρόσαι Ν. 10. 

25---6. “᾿θέλεις (ναίειν ἐμοὶ) σύν τ᾽ ᾿Αθα- 

Ἢ ναίᾳ κελαινεγχεῖ τ᾽ Αρει" Ν. 10. 84. 
Ποσειδάωνι ᾿Ισθμῷ τε ζαθέᾳ ᾿Ογχηστίαι- 

᾿ σίν τ᾽ ἀιόνεσσιν 1. 1. 32. ναίει τετίματαί 

τε --- Ἥβαν τ’ ὀπνίει 1. 4. 69. Φυλακίδᾳ 

γὰρ ἦλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε 
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κώμων Εὐθυμένει τε Ι. 68. 68. αἵμασσε --- 

γεφύρωσέ τ’ --- 'Ελέναν τ᾽ ἐλύσατο 1. 8. 
δ1. στοναχαὶ μανίαι τ᾽ ἀλαλαί τ᾽ Δ. 2. 18. 

τότε βάλλεται --- ἴων φόβαι, ῥόδα τε 

κόμαισι μείγννται, ἀχεῖ τ᾽ ὀμφαὶ --- οἰχνεῖ 
τε --- χοροί ἔτ. 15. 16---9 ἱπ ἀρροΒίξΐοῃ, 

βωμοὺς --- ἐγέραρεν --- ἁμίλλαις, ἵπποις 

ἡμιόνοις τε μοναμπυκίᾳ τε Ο. ὅ. 6--". 

"». ΑΒ τε καὶ ( (καὶ Ὁ) ἀμφέπει Δά- 

ματρα λευκίππου τε θυγατρὸς ἑορτὰν καὶ 

Ζηνὸς Αἰτναίου κράτος Ο. 6. 96. χείρεσσι 
ποσίν τε καὶ ἅρματι Ο. 10. θ2. ἐν τᾷ γὰρ 

Εὐνομία ναίει κασιγνήτα τε --- Δίκα καὶ 
ὁμότροφος Εἰρήνα (ν. 1. κασίγνηταί) Ο. 

18. 6---Ἴ. “τότε γὰρ μεγάλας ἐξανίστανται 
Λακεδαίμονος ᾿Αργείου τε κόλπον καὶ 

Μμυκηνᾶν᾽" Ρ. 4. 49. Λακεδαίμονι ἐν "Ἄργει τε 

καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ. δ.70. ᾿Εμμενίδαις ποταμίᾳ 

τ᾽ ᾿Ακράγαντι καὶ μάν Ξενοκράτει Ῥ. 6. 
θ. ὄφρα Θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδί- 

καν γᾶς ὀμφαλόν κελαδήσετ᾽ Ρ. 11. 9. 
Νεμέας ᾿Επιδαυρόθεν τ᾽ ἄπο καὶ Μεγάρων 

Ν, 8. 84. πῦρ δὲ παγκρατὲς θρασυμαχάνων 
τε λεόντων ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκμὰν καὶ 

δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων (καὶ ΑὮ]- 
ψδιαξ; τε οοὐά.) Ν, 4. θ2---4. Μοῖσά τοι 

κολλᾷ χρυσόν, ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ᾽ ἀμᾶ 
καὶ λείριον ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖσ᾽ ἐέρσας 
Ν. 1. 18. σέθεν, ᾿Αμφιτρύων, παῖδας προσ- 
εἰπεῖν, τὸν Μινύα τε μυχὸν καὶ τὸ Δάμα- 

τρος κλυτὸν ἄλσος ’Ελευσῖνα καὶ Εὔβοιαν 

Ι,1.868ε.. ο.ΟΑΒ τεῦ τὲ καὶ Ὁ ἀείδει 

μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν ποταμόν τε 
"ὥσανον ἐγχωρίαν τε λίμναν καὶ σεμνοὺς 
ὀχετούς Ο. δ. 11---12. τῶν ἄνθεσι Διαγόρας 
ἐστεφανώσατο δὶς κλεινᾷ τ’ ἐν ᾿Ισθμῷ 

τετράκις εὐτυχέων Νεμέᾳ τ᾽ ἄλλαν ἐπ’ 
ἄλλᾳ καὶ κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναις Ο. 7. 81---8. 

«ἃ. τοϊδος!δθθουβ το, καὶ ςοπμηῃοςτ 8 

Ἄργει θ᾽ (δ᾽ ν.}.) ὅσσα --- ὅσα τ᾽ -- 

Πελλανά τε καὶ Σικύων καὶ Μέγαρ᾽ Αἰακι- 

δᾶν τ᾽ εὐερκὲς ἄλσος, ἅ τ’ ᾿ἘΕλευσὶς καὶ 

λιπαρὰ Μαραθών, ταί θ᾽ --- ἅ τ᾽ Εὔβοια 
Ο. 18. 101---112. Ζῆνα καὶ --- ῥιπὰς ἀνέ- 
μους τ’ ἐκάλει νύκτας τε καὶ πόντον κελεύ- 

θους ἄματά τ᾽ εὔφρονα καὶ --- μοῖραν 

Ῥ. 4. 194---Ο. δ. μέν --- τε, ν. μέν. 

ἔ. Α καὶ ΒΟ τε, ν. καί. 
3. ἴῃ ἀπαριοσα ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρει- 
δέν τέ μιν (δὲ οοηὶ. Ἡοτπιδππ) Ο. 9. 82.) 

ἐκ πόντον --- ἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέων 
Ρ. 4. 1θῶ. ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων Ῥ. 4. 
290. κἀν γουνοῖς ᾿Αθανᾶν --- ἔν τ᾽ ᾿Αδρα- 

στείοις ἀέθλοις 1. 4. 26. ὑπὲρ χθονὸς ὑπέρ 
τ᾽ ὠκεανοῦ Πα. 8. 18. χάλκεοι μὲν τοῖχοι, 

χάλκ[εαί] θ᾽ ὑπὸ κίονες ἔστασαν Πα. 8. 68, 
οἵ. Ο. 9. 94, (Ν. 1. 87.) 
4, ἃ, ΨΏΘΓΤΘ τε ἰβ ἱστερυϊδσὶν οοππεοῖναε, 

δἰπιοϑὲ καὶ ταῦτα. (ἔοτ ἱγτερυϊαῦῖν ρμοβϑὶ- 

ἀοηοὰ τε, ν. Α. 1. 8, Ὁ, δὺὉ δη.; μέν --- τε; 

Β.Ὁ.; Ὁ: οἷ. ϑομτ,, Ῥγᾷι. Οοταπι., οα 

Ρ, 1. 78.) πατρῴαν μάλιστα πρὸς 
στάθμαν ἔβα, πάτρῳ τ’ ἐπερχόμενος 

ἀγλαίαν ἅπασαν (Βετγρῖκ: ἔδειξεν ἅπασαν 
ςοἀά.) Ῥ. 6. 46. ἵσταμαι δὴ ποσσὶ κούφοις, 
ἀμπνέων τε πρίν τι φάμεν Ν. 8. 19. οἱ. 
Ρ. 1. 10. ἀλλ’ ἔμπαν μεγαλανορίαις 

ἐμβαίνομεν, ἔργα τε πολλὰ μενοινῶντες 
Ν. 11. 46. Ὁ. ΨΠΏοτεα τὲ ἰ5 ἱποϊυβῖνο 

ταῖδεγ ἕδη ςοηπεςῖνε τὶν δ᾽ ἐν 

᾿Ισθμῷ διπλόα θάλλοισ᾽ ἀρετά, Φυλακίδα, 

κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, 
παγκρατίον (ἀμφοτέροις ὑμῖν, σοί τε καὶ 

τῷ Πυϑέᾳ Σ: ν. ΝΥ. ΘοΒυϊ]Ζε, Ὁ. Ἐ., 416; 
ΚΙ. Θεῖγ., 826) 1. δ. 19. ς. ἰῶ Βεη- 

αἰδάνβ ἀνὰ δ᾽ ἡμιόνοις ξεστᾷ τ᾽ ἀπήνᾳ 
Ῥ. 4. 94. ἁ. ἀπά, ἴη ῥανίομίαν 

᾿Εμμενίδαις Θήρωνί τ᾽ Ο. 8. 89. αἱ δὲ 

πρώτιστον μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι 

σεμνὰν Θέτιν Πηλέα θ᾽, ὥς τέ νιν ἁβρὰ 
Κρηθεὶς ᾿Ἱππολύτα δόλῳ πεδᾶσαι ἤθελε 
Ν. δ. 20. [-ς. ἀυῦ. ἀρχαῖον ὀτρύ- 

νῶν λόγον, ὡς, ἐπεὶ --- μόλεν, ὥς τ᾽ οὐ 

λαθὼν χρυσόθρονον Ἥραν κροκωτὸν 
σπάργανον ἐγκατέβα (τ᾽ ἀε!. Ἠετταδηπ, 
εἀά, ρ]οετί4ᾳ..6) Ν. 1. 87.) 

Β. τε --- τε οοτμ θα, ᾿νπεγο [6 {γβὲ τε 

ἰ8. ποὲ οοηπεςῖνε. ἃ. )οϊπίηρ ννογάβ, 

ῬΆταϑοβ, 86εῃξθηςαβ δίφρον τε χρύσεον 
πττέροισίν τ᾽ ἀκάμαντας ἵππους Ο. 1. 87. 

εἴη σέ τε --- πατεῖν, ἐμέ τε ---- ὁμιλεῖν Ο. 1. 

115. ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγ- 

χανέμεν Ο. 2. 47. Τννδαρίδαις τε χρύσεον 
ἁδεῖν καλλιπλοκάμῳ θ᾽ ᾿Ελένᾳ Ο. 8. 1. 
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αἴτει --- σκιαρόν τε φύτευμα --- στέφανόν 

τ᾽ ἀρετᾶν Ο. 8. 18. ἀκαμαντόποδός τ᾽ 

ἀπήνας δέκευ Ψαύμιός τε δῶρα Ο. ὅ. 8. 

Ζεῦ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον τιμῶν τ᾽ 
᾿Αλφεὸν Ο. ὅδ. 18. ὄφρα κελεύθῳ τ’ ἐν 
καϑαρᾷ βάσομεν ὄκχον ἵκωμαί τε Ο. 6. 238. 
ἑορτάν τε --- τεθμόν τε Ο. 6. 69. (Ο. 7. δ, 

ν. Β. Ὁ. ἱπίτα) πατρί τε --- κόρᾳ τ᾽ ἐγχεῖ- 
βρόμῳ Ο. 7. 48. Δία τε φοινικοστερόπαν 
σεμνόν τ᾽ --- ἀκρωτήριον ΓΑλιδος Ο. 9. θ. 

σόν τε, Κασταλία, πάρα ᾿Αλφεοῦ τε 

ῥέεθρον Ο. 9. 17. ἔκ τ’ Αργεος ἔκ τε 
Θηβᾶν Ο. 9. 68. ἕλσαις ὅλον τε στρατὸν 

λάαν τε πᾶσαν Ο. 10. 48. ἀδυεπής τε 

λύρα γλυκύς τ᾽ αὐλὸς Ο. 10. 983. ἰδέᾳ τε 

καλὸν ὧρᾳ τε κεκραμένον Ο. 10. 108. 

Τερψίᾳ θ᾽ --- 'Εριτίμῳ τ᾽ (θ᾽ οαι. οοἀά. 

ποηη}}}}.)} Ο. 18. 42. μῆτίν τε γαρύων --- 

πόλεμόν τ᾽ Ο. 18. 60. ταί θ᾽ ὑπὲρ Κύμας 
ἁλιερκέες ὄχθαι Σικελία τ᾽ Ρ. 1. 18. “άνία 

τ᾽ ἄντ᾽ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισιν᾽᾽ 
Ρ. 4. 18. ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε γάμον 

μιχθέντα κούρᾳ θ᾽ Ὑψέος εὐρυβίᾳ Ρ. 9. 18. 
ἀκόντεσσίν τε χαλκέοις φασγάνῳ τε Ῥ. 9. 

20. Αἰγίνᾳ τε γάρ, φαμί, Νίσου τ᾽ ἐν 
λόφῳ Ρ. 9. 90. πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ᾽ 

Αἴγισθον ἐν φοναῖς Ῥ. 11. 87. τὰ μὲν ἐν 

ἄρμασι καλλίνικοι πάλαι ᾿Ολυμπίᾳ τ᾽ 

ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα 

οὺν ἵπποις, Πυθοῖ τε --- ἤλεγξαν ᾿Ελλανίδα 

στρατιὰν ὠκύτατι (οοὰά.: τ᾽ ἀεὶ. Ῥαὰν: 
᾽ἊΟλυμπίαθ᾽ Μα459) Ῥ. 11. 417---9. ἤτοι τό 

τε θεσπέσιον Φόρκοι᾽ ἀμαύρωσεν γένος 
λυγρόν τ᾽ ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε Ρ. 12. 
18---4. ἐγὼ δὲ κείνων τέ μιν ὀάροις λύρᾳ 

τε κοινάσομαι Ν. 8. 11. οἴκοι τ’ ἐκράτει 

Νίσου τ᾽ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳ Ν. ὅδ. 48---. 
πόλιός θ᾽ ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽ 
Ν. 8. 18. ἕν τε γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν 
ἔν τ’ ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις 

Ι. 1. 28. τοὶ μὲν ὧν --- λέγονται πρόξενοί 
τ᾽ ἀμφικτιόνων κελαδεννᾶς τ᾽ ὀρφανοί 

ὕβριος 1. 4. 8. ἱπποτρόφοι τ᾽ ἐγένοντο, 
χαλκέῳ τ’ Αρει ἄδον 1. 4. 14---δ. ἕν τε 

φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις 
ὁμοκλαῖς 1. ὃ. 27. φέρει γὰρ ᾿Ισθμοῖ νίκαν 

παγκρατίου, σθένει τ᾽ ἔκπαγλος ἰδεῖν τε 

τε 

μορφάεις 1. 7. 22. σώφρονές τ᾽ ἐγένοντο 

πινυτοί τε θυμόν 1. 8. 36. κεραυνοῦ τε 

κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ τριόδοντός 

τ᾿]. 8. 38. ᾿Αλκαθόον τ᾽ ἀγὼν σὺν τύχᾳ 
ἐν ᾿Επιδαύρῳ τε νεότας [. 8. 67. Οὐρανοῦ 

τ᾽ εὐπέπλῳ θυγατρὶ Μναμοσύνᾳ κόραισί 
τ᾿ Πα. 18. 15. θεοί: πολύβατον οἵ τ᾽ 

ἄστεος ὀμφαλὸν --- οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν 
τ᾽ εὐκλέ᾽ ἀγοράν {τ. 75. 8. ζωσαμένα τε 
πέπλον ὠκέως χερσίν τ᾽ ἐν μαλακαῖσιν 
ὅρπακ᾽ ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοισα Παρβθ. 2. θ. 

Ῥ. ἱτἢ ἱττοριῖατ ςοοτάϊπδθοιη ἔννεπε 

κρυφᾷ τις --- ὕδατος ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν 

εἰς ἀκμὰν μαχαίρᾳ τάμον κατὰ μέλη, τρα- 

πέζαισί τ᾽ --- διεδάσαντο (τε -- σε, ΟἸτϑῖ, 

Δ δοκογπαροῖ) Ο. 1. 48. τᾷ μὲν ὁ Χρυσο- 
κόμας πραύμητίν τ᾽ ᾿Ελείθυιαν παρέστα- 

σέν τε Μοίρας (παρέστασ᾽ ἕν ςοπὶ. Ῥεεῖε, 

Ῥμ., 1958, 819) Ο. 6. 42. συμποσίον τε 

χάριν κἄδός τε τιμάσαις Ο. 7. 8. ἔχω καλά 

τε φράσαι, τόλμα τε --- ὀρνύει λέγειν Ο. 18. 

11. ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαϑυκόλπων 

τε Μοισᾶν Ρ. 1. 12. τὶν δ᾽ ἐπέοικεν "ρας 
πόσιν τε πειθέμεν κόραν τε γλαυκώπιδα 

Ν. 7. 6. “υἱὸν --- χεῖρας “Αρεί τ᾽ ἐναλίγ- 
κιον στεροπαῖσί τ᾽ ἀκμὰν ποδῶν" (ἴΑρει 

χεῖρας ἐναλ. οοὐὰ., ἔγαηϑθρ. Ηεγιηδῃῃ, 
τ᾽ δάά, Βοςοκἢ) 1. 8. 31. ἀλλά οἱ παρά 

τε πυρὰν τάφον θ᾽ 1. 8. δ7. ὁ δ᾽ ἀντίον 
ἀνὰ κάρα τ’ ἄειρ[ε] --- ἔρριψεν ἐάν τ᾽ 

ἔφανεν φυὰν (ἄειρ[ε νέᾳ τε] ο. 5. 51:}}} 

Πα. 20. 10---ῷῶ. ἵππων τ’ ὠκυπόδων πολνυ- 

γνώταις ἐπὶ νίκαις (ἀσεΞῖ τε αἰτετοπι 
ΡῬτορῖογ Ἰδουπαπι) Παρθ. 2. 44. ὃς Ζεφύρου 

τε σιγάζει πνοὰς αἰψηράς, ὁπόταν τε 

χειμῶνος σθένει φρίσσων Βορέας ἐπισπέρ- 

χησ᾽ Παρθ. 2. 16--8. ς. π᾿ ἀρροβὶ- 
οη. δεῖξέν τε Κοιρανίδᾳ πᾶσαν τελευ- 
τὰν πράγματος, ὧς τ᾽ -- ὧς τ᾽ Ο. 13. 

16--θ. τῶν μὲν κλέος ἐσλὸν Εὐφάμου τ’ 

ἐκράνθη σόν τε, Περικλύμεν᾽ Ῥ. 4. 178. 
ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων ἤθελον 

κείνου γε πείθεσθ᾽ ἀναξίαις ἑκόντες, οἵ τε 
κρανααῖς ἐν ᾿Αθάναισιν ἅρμοζον στρατόν, 

οἵ τ’ ἀνὰ Σπάρταν Πελοιτηιάδαι Ν. 8. 
11---13. μισϑὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ’ 

ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκύς, μηλοβότα 
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τ᾽ ἀρότᾳ τ’ ὀρνιχολόχῳ τε καὶ ὃν πόντος 
τράφει 1. 1. 48. Τροίας ἵνας ἐκταμὼν δορί 
-- Μέμνονός τε βίαν ὑπέρθυμον Ἕκτορά 

τ᾽ ἄλλους τ᾽ ἀριστέας 1. 8. δ4. ἃ. ἰπ 

ΔΠΔΡἤοτα ὅσσα τ᾽ ἔριξε λευκωλένῳ 
ἄκναμπτον Ἥρᾳ μένος ἀντερείδων ὅσα τε 

Πολιάδι Πα. 6. 81---9, οἱ. Ο. 18. 16---Θ. 

᾿ς. ἰῃ δηυπιογαίίοῃ, τε --- τε --- τὲ νέαισί 
θ᾽ ἑορταῖς ἰσχύος τ’ ἀνδρῶν ἁμίλλαις 
ἅρμασί τε γλαφυροῖς ἄμφαινε κυδαίνων 
πόλιν Ν. 9. 11---2. 

Ο. τε ἰῇ ςοτηθἰ πιο τ οἴμοῦ ρασιο- 

1ῖε8 ἃ. τε --- δέ, ἐσθὰς δ᾽ ἀμφοτέρα μιν 
ἔχεν, ἃ τε Μαγνήτων ἐπιχώριος --- ἀμφὶ 

δὲ παρδαλέᾳ στέγετο Ῥ. 4. 80. ὁ μέν 
πὸν τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ ἔπραξεν, τὸ δὲ 

συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς Ρ. 10. 

11. ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον. ὁ 
δὲ χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει Ρ. 11. 

29---δ0. ὁ δ᾽ ἄφ[αρ πΊλεκτόν τε χαλκὸν 
ὑπερηΐῖ. .]1.. --- τεῖρε δὲ ἐγ. 169. 26---9. 

Ὁ. τε --- δὲ --- τε, τί ἕρδων φίλος σοί τε, 
καρτερόβρεντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις, 
Εὐθυμίᾳ τε μέλων εἴην ἐγ. 166. 1. ς. 

δὲ --- τε --- δέ, ν. δέ, Ν, ὅ. δ81--. ἀ. 
τε -- οὐδέ, Οὐλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ 

κατελέγχεις, οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν 
᾿Ισθμοῖ θρασύγνιον Ρ. 8. 30, οἴ. οὔτε --- 
οὐδέ. ς. οὔτε --- τε οὐ, ἐν σχερῷ δ᾽ 

οὔτ᾽ ὧν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρονραι, 
δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει --- ἄνθος εὐῶδες 
φέρειν Ν. 11. 40. [{.- ἀυῦ., τε --- ἢ, 
ΔΙ (τε) μισγομέναν ἢ Διὸς παρ᾽ ἀδελφεοῖ- 
σιν (δυρρ. Ἡδγγιδπη: Διὶ μισγ. οοἀά.: 

Ζηνὶ μισγ. Ττίο!.} 1. 8. 8δ.] 8. τῷ - 

ἠδέ, “καὶ τότ᾽ ἐγὼ σαρκῶν τ᾽ ἐνοπὰν 

{-.-Ὺ ἠδ’ ὀστέων στεναγμὸν βαρύν" 
τ, 168. δ. 8. τε --- καί, ν. καί. 
Ὦ. τοῖ ἱπ βεοομὰ ρμοβίοῃ ἃ. νέοις ἐν 

ἀέθλοις ἐν μάχαις τε πολέμον Ο. 2. 44. 

ὑπὸ σπλάγχνων ὑπ᾽ ὠδῖνός τ᾽ ἐρατᾷς 

(ὑπ᾽ ὠδίνεσσ᾽ ἐραταῖς οοηΐ. ΝΝΊ]., 516}}) 

Ο. 6. 48. ἐν Μεγάροισίν τ᾽ Ο. 7. 86. ἐν 
πόντῳ --- ἐν χέρσῳ τε Ο. 12. 4. ἐν τρόπῳ 
ἐν μελέταις τ᾽ Ο. 14. 18. ἐπ᾿ ᾿Απόλλωνός τε 

κράνᾳ Ῥ. 4. 294. ἐν δίκᾳ τε Ν. ὅ. 14. 
παρὰ Κασταλίαν τε Ν. 6. 87. ἐν σοφοῖς 

τεθμός 

ἀνδρῶν --- ἐν δικαίοις τε Ν. 8. 41. ὑπὲρ 
πολλῶν τε Ν. 9. δά. ἕν τε φορμίγγεσσιν ἐν 

αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς 1. δ. 27. 

ἐπὶ θρῆνόν τε πολύφαμον ἔχεαν [. 8. 68. 
Ἱὲν δαιτί τε Πα. 18. 4, 21. Ὁ. δἱΐζοσ 

τί. τὸν Μινύα τε μυχόν Ι. 1. ὅθ. 

τίμαϑεν γὰρ τὰ πάλαι τὰ νῦν τ᾽ Παρθ. 2. 
43. ς. δέζεσ νος. Αἴαν, τεόν τ’ ἐν 
δαιτί, ᾿Ιλιάδα (Ηετταδηη: Αἰάντειόν τ᾽ 
οοὐά.: Αἰάντεόν τ᾽ ΒορΟοκὮ) Ο. 9. 112. 

ἃ, ν. αἴδο Α.1. ἃ, Ὁ 8ϑυῦ. ἤπ.; Α. 4; Β. Ῥ.; 

μέν -- τε. 

Ἑ. ἔταβξ. θεᾶς θ᾽ Πα. 8. 16. ἀγ͵]λαάν 

τ᾽ ἐς αὐλὰν Πα. 7. 3. φωνᾷ τά τ᾽ ἐόντα τε 
κα[ὶ Πα. 8. 88. ἧρωί τε βω[ Πα. 18. 8. 1. 
)ιόν τε σκόπελον Δ. 8. 10. )σ τε χάρμας 
Δ. 8. 18. Ἱεες τ᾽ ἀοιδαί Δ. 8. 10. αν λέχεα 
τ᾽ ἀνα[γ]καῖα δολί Δ. 4. 16. Ἰγένος τε 

δαιμοί Δ. 4. 46. σι τε ῥοδί Δ. 4. ς. 2. 
χάριτάς τ᾽ ἰτ. 128. 1. Ἰισσαι τε φίλοφρο- 
σύναι Θρ. 4. 14. Ἰν ὀρθαι τε Θρ. 4. 16. 

ἐπερχόμενόν τε "ἴτ. 140ς. 1" λιπαρᾷν τε 
ἦγ. 196. κακόφρονά τ᾽ ἴτ. 311. ξεινοδόκη- 

σὲν τε ἔτ. 311. Φερσεφόνᾳ ματρί τέ ἐέγ. 
84θο. 1. 

τέγγω] σἰαΐι πιεῖ. οὐ ψεύδει τέγξω 
λόγον Ο. 4. 17. θερμὰ δὴ τέγγων δάκρνα 
στοναχαῖς Ν. 10. 78. 

Τεγέα] ἃ οἷέγ οἱ Ατκαάϊΐα, τγνοτα 'ψεγε 614 

βδτοθϑ ἱπ μοῆουσς οἵ Αΐβοπα ΑἸοΐβ. ὁ 

δὲ πάλᾳ κυδαίνων "Ἔχεμος Τεγέαν Ο. 10. 

60. (χαλκόν) ὅν τε Κλείτωρ καὶ Τεγέα --- 
θῆκε Ν. 10. 47. 

τέγος] γοοΐ ἱ. 6. οδαπιδὲγ (ἀνδριάς) 
Κρῆτες ὃν τοξοφόροι τέγεῖ Παρνασσίῳ 
καϑέσσαντο ἱ. 6. ἰὴ β8ο6 βδογοά σμβδαιθεσ 

Ῥ. 8. 41. Χίρων τράφε λιθίνῳ ᾿Ιάσον᾽ 
ἔνδον τέγει (ἴὰ μἰβ οαν 6) Ν. 8. 64. 

τέθμιος, -ον] σεἰαὐ]ςηθὰ ὃγ Ια πενταετη- 

ρίδ᾽ ἑορτὰν Ἡρακλέος τέθμιον κωμάσαις 
Ν. 11. 817. π. 9. ὑγὸ βυῦβ8., ὕμμε τ’, ὦ 

χρνσάρματοι Αἰακίδαι, τέθ' μιόν μοι φαμὶ 
σαφέστατον ἔμμεν “--- ῥαινέμεν εὐλογίαις 
ἰαν 1. 6. 20. 

τεθμός} (-ὁς, -ὁν, -οἷσιν.) 454! ὠλίολ ἰδ 
Ἰαϊά ἄοω δὰ 80 ἃ. ογαϊπαηοδ, ταῖς 

τεϑ'μός δέ τις ἀθανάτων καὶ τάνδ᾽ ἁλιερ- 



τέθ'ριττπτος 

κέα χώραν παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις 

Ο. 8. 28. τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Ρ. 1. 64. 

“μακάρων τ᾽ ἐπιχώριον τεθ'μὸν πάμπαν 
ἐρῆμον ἀπωσάμενοτ᾽᾽ ἱ. ἐ. ἐδε ογαϊπαηεε οὐ 

ἄεαυε σοποεγηΐηρ ἰκὶς ἰεϊαπὰ Πα. 4. 47. 

Ὁ. μοιοίίον, ἀϊίν ἀλλὰ παρθένοι γάρ, 

ἴσϑ᾽ ὅτι, Μοῖσαι, πάντα, κελαινεφεῖ σὺν 

πατρὶ Μναμοσύνᾳ τε τοῦτον ἔσχετίε 

τεθ]' μόν, κλῦτε νῦν ((. 6. πιθεῖν σοφούς ν. 

62: {ογῖ. κόσ)μον Ἰερεπάυπι) [7α. 6. 87. 
ς. ἐπε πον α. -- κῶμος, τίμα μὲν 

ὕμνου τεθ' μὸν ᾿Ολυμπιονίκαν Ο. 7. 88. 

δέξαι τέ οἱ στεφάνων ἐγκώμιον τεθ' μόν, 
τὸν ἄγει πεδίων ἐκ Πίσας Ο. 18. 29. β. 

[εεναὶ πατρὶ ἑορτάν τε κτίσῃ πλεῖ- 

στόμβροτον τεθ'μόν τε μέγιστον ἀέθλων 

(αι ΟἸγπιρία) Ο. 0. 69. ἐν δ᾽ ἀμφιάλοισι 

Ποτειδᾶνος τεθμοῖσιν (αἱ 6 [δἰ τηυ5) 

Ο. 18. 40. ὕπατον δ᾽ ἔσχεν Πίσα Ἧρα- 
κλέος τεθμόν Ν. 10. 38. γ-. ἰαω, σοπυξη- 
ἐἶον οἵ ϑοῆ!ἠ ὀἠ τὰ μακρὰ δ᾽ ἐξενέπειν ἐρύ- 

κεῖ μὲ τεθμὸς ὧραί τ’ ἐπειγόμεναι Ν. 4. 88. 

τέθ'ριππος] υἷι) [ομἐν διονξὲς ἅρματι τε- 
θρίππῳ 1. 1. 14. ρῖο 5υῦ8. ἄνθεα 

τεθρίππων δυωδεκαδρόμων ἄγαγον Ο. ὃ. 

ὅ0. Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι 
πίθεό μοι ποινὰν τεθρίττπτων Ρ. 1. 689. 

τείνω] (τείνων; ἀοτ, τεῖνον: πιοὰ,. ἃ Ρᾶ88. 

Ρί. τέτᾶμαι, -ἅται; τετάσθαι: εἴ. τανύω.) 

α. εχίσηὰ φάρμακον πραὺ τείνων ἀμφὶ 

γένυι 1. ας. ρ]δείηρ ἔμα Ὀτίἀ16 ἴω ἐπα του τ 

οἱ Ῥερᾶβοβ Ο. 18. 88. πιεὶ., φιλέων δ᾽ 

ἂν εὐχοίμαν Κρονίδαις ἐπ᾿ Αἰολάδᾳ καὶ 

γένει εὐτυχίαν τετάσθαι ὁμαλὸν χρόνον 
(Πμοθο]: τετάχθαι Ο-Ἢ.) Παρθ. 1. 18. 

Ῥ. πιεᾶ. ἃ ρ855. Ρ΄., δὲ ἐχοενοίϑεί, ἐμεηῖ 

οἵ. ἔγκειμαι. ξυναῖσι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖς τέτα- 
μαι Ρ. 11. 64. γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων 
λιμὸν αἰανῆ τέταται ἐς ἐγώεη πῥοη 1. 1. 49. 
ς. πῃ {π|ε818 ἀνὰ δ᾽ ἱστία τεῖνον (ν. 

ἀνατείνω) Ν. ὅ. δ1. 

Τειρεσίας] ἃ 5εεγ οὗ ΤῇεΌς8. γείτονα δ᾽ 
ἐκκάλεσεν Διὸς ὑψίστου προφάταν ἔξοχον, 

ὀρθόμαντιν Τειρεσίαν (85. ᾿Αμφιτρύων) 
Ν. 1. 61. ἢ ἀμφὶ πυκναῖς Τειρεσίαο βου- 

λαῖς; (Ῥαυν: Τειρεσίαο πυκιναῖς οοὐά.) 

1. 1. 8. 
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τείρω] ἀἰκίνγεςς, μαγτγ ἕλκει τειρόμενον --- 

Ποίαντος υἱὸν Ρ. 1. δ2. τεῖρε δὲ στερεῶ(ς) 
ἄλλαν μὲν σκέλος, ἄλλαν δὲ πᾶχ[υν) --- 

φέροισαν (Ησεγακιεθ Ὀεδίβ ἡ ἴῃς πηδ- 
εδίηρ πιᾶτοβ οἱ ΠὨοπιεὰ 65) ἐγ. 169. 29. 

Τείσανδρος) οἱ Νάχοβ ἱπ 5ἰεἰϊν, ΟΙγπιρίαῃ 
δηὰ ᾿Ξ πΐδη νἱοίον ἱπ Ὀοχίπε. ἀμεύ- 

σεσθαι Νάξιον Τείσανδρον (5ςἢτ.: Τίσαν- 
δρον ςοὐά. Ἐυδέλεμ!!) ἐγ. 28. 

τειχέω}] Εἰ. Μαρ. 249. δύ, τειχῶ- ἀφ᾽ οὗ 
φησι Πίνδαρος, τετείχηται (ρτο τετείχισται 

οἴταΐυπι οςοηὶ. ΤΙξε Δ) {τ. 321. 

τειχίζω] ὀπεϊὰ ταοῖ. εἶα τειχίζωμεν ἤδη 

ποικίλον κόσμον αὐδάεντα λόγων τ. 
194. 2. Ρα55. ἑτοῖμος ὕμνων θησαυρὸς ἐν 

πολνυχρύσῳ ᾿Απολλωνίᾳ τετείχισται νάπᾳ 
ῬΡ. 6. 9. τετείχισται δὲ πάλαι πύργος 

ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀναβαίνειν 1. δ. 44. οἱ. 
τειχέω. 

τεῖχος] (τος, -εος, -εἰ, -ος; “ἔων, -ἐων, -εσιν.) 

τὐαῖ! ἐπεὶ τείχει θέσαν ἐν ξυλίνῳ σύγ- 
γονοι κούραν ἱ. 6. ἃ ὑγτς Ρ. 8. 88. μόχθον 
ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν Ῥ. 4. 

208. τὸ πεπρωμένον οὐ πῦρ οὐ σιδάρεον 

σχήσει τεῖχος τ. 232. ς8ρ. οἷν τυαἱ! ἀπὸ 

τῶν Στυμφαλίων τειχέων ποτινισόμενον 

Ο. 6. 99. ᾿Ιλίῳ μέλλοντες ἐπὶ στέφανον 
τεῦξαι, καλέσαντο συνεργὸν τείχεος Ο. 8. 
88. πρὸ Δαρδάνου τειχέων Ο. 18. δ6. ὁ 

κινητὴρ δὲ γᾶς ᾿Ογχηστὸν οἰκέων καὶ 
γέφυραν ποντιάδα πρὸ Κορίνθου τειχέων 

1. 4. 20. πιεῖ., ἀλκαὶ δὲ τεῖχος ἀνδρῶν 

[ςὑψιστον ἵστατ]αι Πα. 2. 87. πότερον 
δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἀπάταις 

ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν; {τ. 
218. 1. 

τεκμαίρω] (τεκμαίρει: πιοά. τεκμαίρομαι; 
-ὀμενοι.) ἃ. δοῖ,, δέαν ιυἱηέος, ρίυσδ 

ῥνυοοίίο!) τεκμαίρει χρῆμ᾽ ἕκαστον Ο. 0. 
78. τεκμαίρει καί νυν ᾿Αλκιμίδας τὸ συγγε- 

νὲς ἰδεῖν ἄγχι καρποφόροις ἀρούραισιν 
Ν, 6. 8. Ῥ. πιοά., ἡμᾶρε (ὈΥ 51615) 

Οὐλυμπία --- ἵνα μάντιες ἄνδρες ἐμττύροις 
τεκμαιρόμενοι παραπειρῶνται Διὸς ἀργι- 

κεραύνον Ο. 8. 8. τεκμαίρομαι ἔργοισιν 
Ἡρακλέος ἐσ. 169. 4. 



τέκ'μαρ 

τέκ' μαρ] α. ροαί θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι 
τέκμαρ ἀνύεται Ῥ. 2. 49. Ὁ. Ἰολδη, οἷρη 

τὸ δ᾽ ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὐχ ἕπεται 

τέκμαρ Ν. 11. 44. ς. ἰἰηεῖε ἰσοδέν- 

δρου τέκμαρ αἰῶνος θεόφραστον λαχοῖσα 

(ν. 1. τέκμωρ) {τ. 168. 

[τέἔχμωρ, ν. τέκμαρ.] 
τόκνον] (Ὃν νος.; -οισιν, -α.) ολήία “δρ- 

σο, τέκνον" Ο. 6. θῶ. τέκ' νοισιν ὠκείας 
γνάθους ἀμφελίξασθαι μεμαῶτες Ν. 1. 42, 
"Ελείθνια, --- γενέτειρα τέκ'νων Ν. 7. 2. 

ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ᾿ ἀμπολεῖν ἀπορία 
τελέθει, τέκνοισιν ἅτε μαψυλάκας, Διὸς Κό- 

ρῖνθος Ν. 7. 106. “᾿ὦ τέκνον τ. 48.1. κα- 

τὰ μὲν φίλα τέκ'ν᾿ ἔπεφνεν θάλλοντας ἧβᾳ 
δώδεκ᾽ ἔτ. 17]. 

τεκ'νόω] δερεῖ ρᾳ55. κεῖνοι γὰρ ἡρώων 

διφρηλάται Λακεδαίμονι καὶ Θήβαις ἐτέκ- 

νωθεν κράτιστοι [. 1. 17. 

τέκος] (-ος ποσὶ, -ἐων.) οἠὲϊά τὸν 

χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον ἄγε --- ᾿Αλκμήνας 

τέκος 1. 6. 80. ξένοι ἔφθινον ἅτερθεν τεκέων 
ἀλόχων τε Πα. 8. 77. ἐντὶ μὲν χρυσαλα- 
κάτου τεκέων Λατοῦς ἀοιδαὶ ὥριαι παιάνι- 

δες Θρ. 8. 1. ἱτέκος (ΣΥΡ': τέκνον σοαά.) 

Ο. 6. 62.] 
τέκτων] (να; -ονες, -ὀνων.) ἐγαϊίενιανι, 

ἀγολήεοί τέκτονα νωδυνίας ἥμερον γυ- 

ιαρκέδς ᾿Ασκλαπιόν Ρ. 8. Ὁ. ἐξ ἐπέων 
κελαδεννῶν, τέκτονες οἷα σοφοὶ ἅρμοσαν 
Ρ. 8. 118. χεριαρᾶν τεκτόνων δαίδαλ᾽ 

ἄγων Ῥ. ὃ. 86. μελιγαρύων τέκτονες κώμων 
νεανίαι Ν. 8. 4. χρὴ δ᾽ ἀπ᾽ ᾿Αθανᾶν 

τέκτον᾽ ἀεθληταῖσιν ἔμμεν (ἐπιστάτην Σ.) 

Ν. δ. 49. 

Τελᾶμών) (-ὦν, -ὥνος, -ὥνι.) Κίπᾳ οἵ 
Θ4]απηῖϑ, 80 οὐ Αἰδίκοϑβ. πόλιν τάνδε 
κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν ΑἸἰακῷ Πηλεῖ τε 
κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ᾽ ᾿Αχιλλεῖ Ρ. 8. 
100. Λαομέδοντα δ᾽ εὐρυσθενὴς Τελαμὼν 

᾿Ιόλᾳ παραστάτας ἐὼν ἕπερσεν Ν. 8. δ1. 

σὺν ᾧ (-- Ἡρακλεῖ) ποτε Τροίαν κρα- 
ταιὸς Τελαμὼν πόρθησε Ν. 4. 20. κεῖνος 

(9.. φθόνος) καὶ Τελαμῶνος δάψεν υἱὸν 

φασγάνῳ ἀμφικυλίσαις Ν. 8. 28. ἄνδωκε 
δ᾽ αὐτῷ φέρτατος οἰνοδόκον φιάλαν 

χρυσῷ πεφρικυῖαν Τελαμών 1. 6. 40. 
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“ἔσσεταί τοι παῖς, ὃν αἰτεῖς, ὦ Τελαμών᾽᾿ 
Ι. 6. 82. 

Τελάμωνϊάδας) «ο» οἱ Τείαντον Τεῦ- 
κρος --- ὁ Τελαμωνιάδας Ν. 4. 47. οὐδ᾽ 

ἔστιν --- πόλις, ἅτις οὐ Πηλέος ἀίει κλέος -- 

οὐδ᾽ ἅτις Αἴαντος Τελαμωνιάδα καὶ πα- 

τρός Ι. 6. 30. 
τελέθω] (τελέθει, -οντι.) 8. δὲ εοτεμ δὰ 

ἅς, δὲ δαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων 

ἄδολος τελέθει Ο. 7. 88. αἱ δύο δ᾽ ἀμπλακίαι 

φερέπονοι τελέθοντι Ῥ. 2. 81. κέρδει δὲ τί 
μάλα τοῦτο κερδαλέον τελέθει; Ρ. 2. 78. 

ποτὶ κέντρον δέ τοι λακτιζέμεν τελέθει 

ὀλισθηρὸς οἶμος Ῥ. 2. 98. ἀ δ᾽ ἀρετὰ 
κλειναῖς ἀοιδαῖς χρονία τελέθει Ῥ. 8. 116. 

ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ᾿ ἀμπολεῖν ἀπορία 

τελέθει Ν. 17, 106. Ὁ. δὲ πε παίιναῖΐ 

οἶος ς. ἐκ ο. βεη. ἐκ πόνων δ᾽ οἱ σὺν 

νεότατι γένωνται σύν τε δίκᾳ, τελέθει 
πρὸς γῆρας αἰὼν ἡμέρα Ν. 9. 44. 

τέλειος, τέλεος) (-εἰε; -εἰᾳ, -ἔαν, -ἕαις; 

τεῖον 8ςς.) 8. - τετελεσμένος, {εἰ {Π|Ππᾶ 

τοῖσι τέλειον ἐπ᾿ εὐχᾷ κωμάσομαί τι 

παθὼν ἐσλόν (τέλειον ἰτἢ ἐσλόν τι, Σ.) 

Ῥ. 9. 89. Ξενοφῶν τελέαις --- εὐχωλαῖς 

ἰανϑείς ἔτ. 122. 19. ΡΒ. εονηεβίείε, ῥεν(εοί 

τελέαν δ᾽ ἔχει δόξαν ἀπ᾿ ἀρχᾶς Ρ. 8. 24. 
χορευτὰν τελεώτατον (ες. Πᾶνα) τ. 99. 
ς. ἀοζον βὶ ἰφἠϊηρ α. ορί(ἢ. οὐ Ζευϑ 

Ζεῦ τέλει", αἰδῶ δίδοι καὶ τύχαν Ο. 138. 

116. Ζεῦ τέλει᾽ Ρ. 1. 67. Ββ. οἱ Ηετα, 
(ἔστι γὰρ αὐτὴ γαμηλία καὶ ζυγία Σ.) 
ἭΡβα τελείᾳ παρὰ ματέρι βαίνοισ᾽ Ν. 10. 

18. 
Τελέσαρχος] ἐδῖδπον οἱ ΙζἸσαηάγοβ οὗ Αἰρίπα. 

πατρὸς ἀγλαὸν Τελεσάρχον παρὰ πρόθυ- 

ρον ἴ. 8. ὃ, 
Τελεσϊάδας) ἐαϊποτ οἱ Με] 8805 οὐ ΤἈΟῦο8. 

καὶ Μελίσσῳ --- ἔρνει Τελεσιάδα 1. 4. 48. 
Τελεσικ' ράτης] οἱ ὄγτοης, νἱεΐος ἰῃπ Ῥγ- 

ἐίδη Πορ!τς τασο ἐθέλω χαλκάσπιδα 
Πυθιονίκαν σὺν βαθυζώνοισιν ἀγγέλλων 
Τελεσικράτη Χαρίτεσσι γεγωνεῖν ὄλβιον 

ἄνδρα ΡῬ. 9. 8. πόσιν ἢ υἱὸν εὔχοντ᾽, ὦ 
Τελεσίκρατες, ἔμμεν Ῥ. 9. 100. 

τελεσσϊεπής] {ιε{{ΠΠππρ ἰἰς τυονάς μαντευ- 

μάτων τε θεσπεσίων δοτῆρα καὶ τελεσσιε- 



τελετά 

[πη] θεοῦ ἄδυτον (Ξιρρ. ΧΝῚ]., οἰ]. Σ, Ρ. 

11. δ ταὸ {τ-. 298 ϑοῆγ., πυκινῶς δὲ τίθη- 

σιν ὁ Πίνδαρος κατὰ τὸ ἀρσενικὸν τὸν 
ἄδυτον, εἰ Σ Π δὰ Ἰος., ἀρσενικ)ῶς τὸν 
ἄδντοίν: τελεσσιείπες ςοηΐ. (δ) 40) 

Πα. 7. 3. 

τελετά] (-ᾷ, -ἀν; -αἷς, -ἀς.) γέ, ξεγενιον 

εὐσεβεῖ γνώμᾳ φυλάσσοντες μακάρων τελε- 
τάς Ο. 8. 41. ταὐτᾳ δ᾽ ἐν πρωτογόνῳ 
τελετᾷ παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδόν 
(ἐν δὴ ταύτῃ τῇ πρώτῃ καταβολῇ τῶν 

"᾽Ολυμπίων Σ.) Ο. 10. 681. πλεῖστα νικά- 

σαντά σε καὶ τελεταῖς ὡρίαις ἐν Παλλάδος 
εἶδον Ῥ. 9. 97. ἀδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν 
ἐν τελεταῖς δὶς ᾿Αθαναίων μιν ὀμφαὶ κώμα- 

σαν (ἀδείᾳ --- ἐν τελετᾷ ΣΥΡ΄: τῆς Ῥαη- 

αἰποηδία) Ν. 10. 34. τελεταῖς Δ. 1. 38. οἷαν 

Βρομίου {τελε]τὰν καὶ παρὰ σκᾷ{πτ]ον 

Διὸς Οὐρανίδαι ἐν μεγάροις ἴσταντι Δ. 2. 

0. Ἴτεὰν τε[λετ]ὰν μελίζοι[ Δ. 8. 6. ὀλβίᾳ 

δ᾽ ἅπαντες αἷσᾳ λυσίπονον τελετάν (ὄλβιοι 
δ᾽ -- λυσιπόνων τελετᾶν οοηΐὶ. ΜῈ]. : τε- 

λευτάν ν. 1.) {τ. 131 δὰ Θρ. 7. ν. 4150 τε- 
λευτά ἀ. 

τελευτά] (-ἀ, -ἃ, -ἀν; «αἱ, -αἷς.) α. 
εοπεϊμϑίοη, ἐμὰ φέρειν γῆρας εὔθυμον 

ἐς τελευτάν Ο. ὅ. 22. τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον 
εὑρεῖν, ὅτι νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ φέρτατον 

ἀνδρὶ τυχεῖν Ο. 1. 26. ἀλλ᾽ ἤδη τελευτὰν 

κεῖνος αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν Ρ. 4. 

210. θνατὰ μεμνάσθω περιστέλλων μέλη, 

καὶ τελευτὰν ἁπάντων γᾶν ἐπιεσσόμενος 
Ν. 11. 16. {τελευτάν (ν. ]. τελετάν, οἴ. 

ἰηέγα ἃ.) ἐγ. 131 δὰ Θρ. 7] οἷδε μὲν βίου 
τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν 8ς. 

τῆς ἱπιθδίςς ἱπ τπ6 ἘΠευ πα πη πιγϑίεσιοβ 

τ. 187. 2. ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι 
πρώτα χάρις ἐς πλόον ἀρχομένοις πομ- 
παῖον ἐλθεῖν οὖρον: ἐοικότα γὰρ καὶ 
τελευτᾷ φερτέρου νόστον τυχεῖν Ρ. 1. 86. 
Ὁ. ἐοηϑιοπαίΐον ὡς ἄρ᾽ εἰπὼν ἔντυεν 

τερπνὰν γάμου κραίνειν τελευτάν Ρ. 9. 66. 
ς. τοποίμδίοιι, οἰεσοινῖδ δεῖξέν τε Κοι- 

ρανίδᾳ πᾶσαν τελευτὰν πράγματος Ο. 13. 

78. τὸ δὲ πὰρ δίκαν γλνκὺ πικροτάτα 

μένει τελευτά Ι. 1. 48. θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρ- 

χάν --- τελευταί τε καλλίονες ἐσ. 108. 4. ἀ. 
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τελευτάω] «. ὀνίηρ ἰο αη ἐπὰ 

τελέω] 

τελέω 

ἔγαρξ. Ἰμων τελευταῖς ὀαρίζείι Πα. 14. 38. 

Φερσεφόνᾳ ματρί τε χρυσοθρόνῳ θῆϊ[κ -- 
οἱἷσι)ὴν τελευτὰν ἵν᾽ ἐς εν (τέλος Σ, υπὰδ 

τελετὰν ςοηΐϊ. Ποῦς]) ῬίΟχγ. 2622, {τ, 1, 

ὅ κὰ ὑέγ. 84θς. 

τελευταῖος] {ἱ»αἱ [ΑβδΊηρε, καὶ στ[ρατὸν] 

ἱπποχάρμαν --- πολέμῳ τελευταίῳ προ- 
βιβάζοις Πα. 2. 106. 

ἡσύχιμον 
ἁμέραν ὁπότε παῖδ᾽ ἀελίου ἀτειρεῖ σὺν 
ἀγαθῷ τελευτάσομεν Ο. 2. 33. τελεύτασέν 

τε πόνους Δαναοῖς Ῥ. 1. δά. Ὁ. εἰ { 

τελεύταϑεν δὲ λόγων κορυφαὶ ἐν ἀλαθείᾳ 

πετοῖσα! (ν. 1. τελεύτασαν) Ο. Ἴ. θ8. 

ς. ἷἰπ τοδὶ ἐκ δὲ τελευτάσει (ν. 

ἐκτελευτάω) Ῥ. 12. 29. 

(τελεῖς, -εἴ; -ἑων: ἔυξ. τελέσσω, 

τελέσει: ἱπιρί. τέλει: δοσ. (ἐ)τέλεσσεν, 

τέλεσαν; τέλεσσον; τελέσαις, -ἀντων: 

τελέσαι, τελέσσαι: Ρ455. δοτ. τελεσθέντων: 
Ῥέ. τετελεσμένον.) ἃ. α. ὀνίηρ ἴο βα55, 

ὀνίηρ αδομί τελεῖ δὲ θεῶν δύναμις καὶ 

τὰν παρ᾽ ὅρκον καὶ παρὰ ἐλπίδα κούφαν 
κτίσιν Ο. 18. 88. “τοῦτ᾽ ἔργον βασιλεὺς --- 

ἐμοὶ τελέσαις᾽᾽ Ρ. 4. 280. ἔργον πελώριον 

τελέσαις Ῥ. 0. 41. ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι θεῶν 

τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν ἄτει- 
στον Ρ, 10. 49. ἐμοὶ δ᾽ ὁποίαν ἀρετὰν ἔδω- 

κε Πότμος ἄναξ, εὖ οἶδ᾽ ὅτι χρόνος ἕρπων 

πεπρωμέναν τελέσει Ν. 4. 48. ἔστι δέ τις 

λόγος ἀνθρώπων, τετελεσμένον ἐσλὸν μὴ 
χαμαὶ σιγᾷ καλύψαι Ν. 9. 6. ἀλλ’ οὔ 
σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πρα- 

πίδες 1. 8. 30. “Κρονίων, τελεῖς σί --- 7πε- 
πρωμέναν πάθαν (ΠΡ. εἰ Σ: τέλει ΠΡΟ: 

δύναται τελέω ἐπιτελέω Σ.) Πα. 8ἉΔ. 18. 

Β. μι] (ρτοόρμοςὶς8) ἐν δὲ Πυθῶνι 
χρησθὲν παλαίφατον τέλεσσεν (8ες. ΟΙ- 
δίπους) Ο. 2. 40. “τοῦτον ἄεθλον ἑκὼν 

τέλεσον᾽᾽ Ῥ. 4. 108. Ὑ. ὀγίηρ ἰο {ἰπεϑς 

θεός τέ οἱ τὸ νῦν τε πρόφρων τελεῖ δύνασιν 
Ρ. ὃ. 117. δ. εονεῤίοῖσ (ναῦν) τέ- 

λεσαν ἂν πλαγαὶ σιδάρον (τέλεσεν ΣΥΡ', 
Μναςκοῦπδρο!) Ρ. 4, 846. Ῥ. ὀνγῖηρ (ο 

δίνί" τὸν μὲν εὐίΐππον Φλεγύα θυγάτηρ 

πρὶν τελέσσαι ματροπόλῳ σὺν ᾿Ελειθνίᾳ 
Ῥ, 8. 9. "νῦν σε (Δία) --- λίσσομαι παῖδα 
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θρασὺν ἐξ ᾿Εριβοίας ἀνδρὶ τῷδε ξεῖνον 
ἀμὸν μοιρίδιον τελέσαι 1. 6. 46. τᾶς ὁ 

κράτιστος ἐράσσατο μιχθεὶς τοξοφόρον 
τελέσαι γόνον Πα. 78. δ2. ς. αν 
ἐγίδιιίε οἱ ας. δες. ἃ ἀαΐ, παίδεσσιν 

ὕμνον Δεινομένεος τελέσαις Ρ. 1. 79. 

ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα 

βασιλεῦσιν ὕμνον Ρ. 2. 18. ψυχὰν ᾿Αἰδᾳ 
τελέων οὐ φράζεται δόξας ἄνευθεν 1. 1. 

θ8. ἃ. ἀ., ΞῬνεοξον μῦ ἑπτὰ δ’ 
ἔπειτα πυρᾶν νεκρῶν τελεσθέντων Ταλαι- 

ονίδας εἶπεν (νεκροῖς σοπὶ. ΝΝῚ].: τελεσθει- 

σᾶν Ῥαυν, οἵ. Εσδδηκοὶ οὐ Αρ. δ02: τὰς 

πυρὰς ὁ Πίνδαρος καταριθμεῖται οὐ πρὸς 

αὐτοὺς τοὺς στρατηγοὺς ἀλλὰ τὰ τούτων 

στρατεύματὰ Σ; οἱ 186 δ΄πιν οἱ τὲς 
ϑανςη, οὗ. ΤὨυϊησηοσγ, 172) Ο. 6. 1. ς«, 

ταρε. τελέσαι δ᾽ ὀὁλί --- κα]τελάμ- 
βανονί (5:61: τελεαι ΘΟ: τελεται 

1οῦε}) Πα. 12. 17. μάντις ὡς τελέσσω 

ἱεραπόλος Παρθ. 1. δ. 

τέλλω] (δοσ. ἔτειλαν: Ρᾶ858. τέλλεται : ἱπιρί. 

τέλλετο.) ἃ. αἀοξ., φομρίείε ὅσοι 

δ᾽ ἐτόλμασαν --- ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων 

ἔχειν ψυχάν, ἔτειλαν Διὸς ὁδόν Ο. 2. 70. 

Ὁ. Ρᾶ99., δὲ αοοοιμέεὰ “φίλια δῶρα 
Κυπρίας ἄγ᾽ εἴ τι, Ποσείδαον, ἐς χάριν 

τέλλεται᾽" οομη [ον ροοάτυ! Ο. 1. 16. 

μελιγάρνες ὕμνοι ὑστέρων ἀρχὰ λόγων 

τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκιον μεγάλαις 

ἀρεταῖς Ο. 11. 6. τόθι γὰρ γένος Εὐφάμον 

φυτευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο Ῥ. 4. 267. 
τέλος} (-ος που., δς0.) ἃ. δαδοιεοη, σονῖ- 

ῥίοιίοη, ἰσομθ ἀποίητον οὐδ᾽ ἂν Χρό- 

νος - δύναιτο θέμεν ἔργων τέλος Ο. 2. 17. 

ἐδόκησαν ἐπ’ ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν 

τέλος ἀεείάε {δε ἰσεμε Ο. 13. δ7. νῦν δ’ 

ἕλπομαι μέν, ἐν θεῷ γε μὰν τέλος Ο. 18. 104. 

οὐδὲ μακύνων τέλος οὐδέν Ῥ. 4. 286. 
“κύριον ὃς πάντων τέλος οἶσθα Ῥ. 9. 44. 

"Ἀπολλον, γλυκὺ δ’ ἀνθρώπων τέλος 

ἀρχά τε δαίμονος ὀρνύντος αὔξεται Ρ. 10. 
10. ἰδίᾳ τ’ ἐρεύνασε τεναγέων ῥοάς, 
ὁπᾷ πόμπιμον κατέβαινε νόστου τέλος 

Ν. 8. 28. ἐν δὲ πείρᾳ τέλος διαφαίνεται, 
ὧν τις ἐξοχώτερος γένηται ρῥεν{εοίἑον Ν, 
8. 70. οὐκ ἔχω εἰπεῖν τίνι τοῦτο Μοῖρα 

τέμενος 

τέλος ἔμπεδον ὥρεξε Ν. 7. δ7. κενεᾶν δ᾽ 
ἐλπίδων χαῦνον τέλος Ν. 8. 46. πὰν δὲ 

τέλος ἐν τὶν ἔργων Ν. 10. 29. ἀμφοτερᾶν 
τοι χαρίτων σὺν θεοῖς ζεύξω τέλος 1 «λαϊϊ 

δέζιγε απ ἐχεοι(ἰοη οὐ δοίἠ ξοηρς 1. 1. 0, 

(ἀρετὰς) αἷσι Κλεωνυμίδαι θάλλοντες αἰεὶ 

σὺν θεῷ θνατὸν διέρχονται βιότον τέλος 
ὀνίηρ ιεὶν ἰἔνες ἰο αἢ πὰ 1. 4. ὃ. ὅσσα δ᾽ 

ἐπ᾿ ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων 

ζωῶν τε φωτῶν ἀπλέτου δόξας, ἐπέψαυ- 

σαν κατὰ πὰν τέλος ἐπ ουέγγν ἐδεμδ 1. 4. 11. 

ἔστιν δ’ ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων 
πρὶν τέλος ἄκρον ἱκέσθαι ἐλδ᾽ “εῤγεηιδ ροαί 

Ι. 4. 82. ῥζοὸ δᾶν., τέλος δ᾽ ἀείραις πρὸς 

στιβαρὰς ἐπάραξε πλευράς 7ἰπαἱϊγν (τ. 111. 

8. ». ῥνέζε Δόρνκλος δ᾽ ἔφερε πυγ- 
μᾶς τέλος Ο. 10. 67. ποτὶ γραμμᾷ μὲν 

αὐτὰν στᾶσε κοσμήσαις τέλος ἔμμεν 

ἄκρον Ρ. 9. 118. ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἔργματι 

κεῖτο τέλος 1. 1. 21. ς. οἰίεε ἀλλὰ 

σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν 

ἀτρώτῳ κραδίᾳ (τὴν πρντανείαν Σ.) Ν. 

11. 9. ἃ, ἰτγαρᾳ. ]ον τέλος ἔσται 

Πα. 70. 6. βασανισθέντι δὲ χρυσῷ τέλος 
(μανύεται α. ξ. ϑῦρν. 5:61}} Πα. 14. 38. 

τέμενος] (-ος, -εἰ, -εἴ, -ος, -εσσι.) σαηείμανγ, 

γεοϊποί ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος (αἴ 

ΟἸνταρία) Ο. 10. 76. ἁγνὸν Ποσειδάωνος 

ἔσσαντ᾽ ἐνναλίου τέμενος Ρ. 4. 204. 

ἀκηράτοις ἁνίαις ποδαρκέων δώδεκ᾽ ἂν 

δρόμων τέμενος (πὸ 5: πιδη Ῥχτοοίπος) 

Ῥ. δ. 88. δονάκων, τοὶ παρὰ καλλιχόρῳ 
ναίοισι πόλι Χαρίτων Καφισίδος ἐν τεμένει 

(αΣ Οτομοσηθηοβ) Ῥ. 12. 27. Ποσειδάνιον 

ἂν τέμενος (αὲ ἔπε 51 π|08) Ν. 6. 4]. 

Κρονίου πὰρ τεμένει (αἱ ΟἸγπιρία) Ν. 6. 

61. ἐπεὶ τετραόροισιν ὧθ᾽ ἁρμάτων 
ζυγοῖς ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς, 

ἀμφοτέρας ἰὼν χειρός (ἴῃ ρΡτοςίπςῖ οἵ 
ἩργδΚΙ68 ἰπ Αἰρίηδ) Ν. 7. 94. Πρωτεσίλα, 

τὸ τεὸν δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Αχαιῶν ἐν Φυλάκᾳ 

τέμενος συμβάλλομαι 1. 1. 69. [δηρι)αζό- 

μενον (55. Νεοπτόλεμον) κτάνεν (ἐν) 

[τεμένεῖ φίλῳ γᾶς πὰρ᾽ ὀμφαλὸν εὑρύν 

Πα. 0. 120. Τυνδ)αριδᾶν ἱερῷ [τεμέ]νει 

(ϑρρ. [οὉ6}]}) Πα. 18. 2. Ἰθεαν ἐρατὸν 

τέμενος τ. 346. 11. τεμένει "Ὁ. Οχν. 1792, 
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{τ. 88. πιεῖ., ὦ Συράκοσαι, βαθυπολέμου 

τέμενος "Ἄρεος Ῥ. 2. 2. “Νείλοιο πρὸς πῖον 

τέμενος Κρονίδα᾽" (τὴν Λιβύην) Σ) Ρ. 4. 

86. βραχύ μοι στόμα πάντ᾽ ἀναγήσασθ᾽, 

ὅσων ᾿Αργεῖον ἔχει τέμενος μοῖραν ἐσλῶν 

(ἰ. ς. ἱερὸν Ἄργος) Ν. 10. 19. 

τένἄγος) «λαϊίοιος ἰδίᾳ τ᾽ ἐρεύνασε τε- 

ναγέων ῥοάς (ν. Βαττεϊξ οη Εὐυτ., ΗΐΡΡ. 

7145) Ν. 8. 24. 
Τένεδος] (ἡ) τῆς ἰ5Β]4πά. (οἱ πρυτάνεις) 

οἷ σε γεραίροντες ὀρθὰν φυλάσσοισιν 

Τένεδον Ν. 11. ὅδ. ἐν δ’ ἄρα καὶ Τενέδῳ 
Πειθώ τ᾽ ἕναιεν καὶ Χάρις νἱὶὸν ᾿Αγησίλα 

(Μυϑυτὰθ: τονεδὼ εοοἀάᾷ, ΑἸποηδοὶ) ἔγ, 

123. 14. 

τεός] (-ὀς, -ᾧ, -ὁν, -οἷσίιν); -ᾷ, -άν, τεάν, 
«αἱ, -αισ (1), -αἴσιν, τεαῖσιν; -ὁν ποηι., ἃςο., 

τοἷς: ο. ἀσγί., Ο. ὅδ. 11, Ρ. 8. 33, Ρ. 11. 41, 
1.1.1, 1. 1. 68.) γσιεγ (5.) ἃ. δἀάγεβ- 

5:: 8 οάϑβ, εσοςβ, βίτητη. Ζεῦ, τεαὶ γὰρ 
ὯΟραι Ο. 4. 1. Παλλάς, ἀείδει μὲν ἄλσος 

ἁγνὸν τὸ τεόν Ο. ὅ. 11. Αἴἷαν, τεόν τ᾽ ἐν 
δαιτί, ᾿Ιλιάδα, νικῶν ἐπεστεφάνωσε βω- 

μόν (Αἰάντειόν τ᾽ ἐν εοἀά., οοττ. ΗφΥπιΔ πη) 

Ο. 9. 112. γέρας ἀμφέβαλε τεαῖσιν κόμαις 

(οἱ σντεπο) Ῥ. ὅ. 31. "Απολλον, τεᾷ, 

Καρνήν᾽, ἐν δαιτὶ Ρ. δ. 19. “Απολλον, --- 
τεὸν δόμον (ΥΥ̓Ὶ].: τεόν τε δόμον ςοἀά.) 

Ρ. 1. 10. ὁ μέν πον τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ 

ἔπραξεν (Ττίςϊ.: τεοῖσι οςοἀά.: οὐ ΑΡΟ]]ο) 

Ρ. 10. 11. τεὰν --- κατ᾽ αἶσαν (οὗ τῃς 

Μιυ56) Ν, 8. 16. Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἷμα, σέο δ᾽ 

ἀγὼν Ν. 83. 68. τεὰν ἀδελφεὰν ἐλάχομεν 

ἀγλαόγνιον Ἥβαν (οὐ ΕἸεἰυΐα) Ν. 7. 4. 

ἔργμασιν ἐπιστατεῖ, Αἴγινα, τεῶν Διός τ’ 

ἐκγόνων Ν. 7. δ0. ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει 

τέρας 

φανον 1. 7. 560. ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀλέ- 
ξων τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς (οἱ Ῥγέδο) Πα. 
6. 10. Ἰτεαν τεϊλετ)]ὰν μελίζοι (οὐ Ὠΐο- 

ὭΥ505 ὃ) Δ. 8. 6. ὦ Κύπρον δέσποινα, τεὸν 

δεῦτ᾽ ἐς ἄλσος (τ. 129. 18. ῥτὸ 50058., 

Μοῖσα, τὸ δὲ τεόν, εἰ μισθοῖο συνέθεν 

παρέχειν φωνὰν ὑπάργνρον, ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ 

ταρασσέμεν γοιν ἁμίν Ῥ. 11. 41. Ὁ. δά- 

ἀτοβϑίηρ νἱοΐοιβ τεαῖσι μήδεται ---, 

Ἱέρων, μερίμναισιν Ο. 1. 100. τεᾶς, ᾿Αάγη- 
σίδαμε, πυγμαχίας ἕνεκεν Ο. 11. 12, τεὰ --- 
ἀκλεὴς τιμὰ (οἱ Ετροίε!α5) Ο. 12. 18, διὰ 

τεὰν δύναμιν Ρ. 2. 30. τεὰν καταιθύσσει μά- 

καιρὰν ἑστίαν (οἱ Ατἰκε5:1 5) Ῥ. δ. 10. 

τεᾷ --- φρενί Ρ. δ. 19. πατρὶ τεῷ, Θρασύ- 

βουλε Ρ. 6. 1δ. τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι τράχον 

ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ »»» ἀεδι (ο γος 

Ρ. 8. 838. [αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰν δόξαν 
τεῶν προγόνων (ςοἀά. σοῃῖτα πιοίγ.: 

ἑῶν Μοβςοΐ., οἀά. νυϊρο: καὶ τεῶν δόξαν 

παλαιὰν Βετρκ) Ῥ. 9. 106.1 πάτραν ἵν’ 

ἀκούομεν, Τιμάσαρχε, τεὰν ἐπινικίοισιν 

ἀοιδαῖς πρόπολον ἔμμεναι Ν. 4. 18. τεὸς 

μάτρως ἀγάλλει κείνου ὁμόσπορον ἔθνος, 

Πυθέα (Μίπρατο!!! ὁ Σ: Πυθέας οοἀά.) Ν. 

δ. 43. ς. ἰῃ ἀΐτοςς ϑρεοο ἢ “ἀμφὶ 

τεαῖς, ἥρως, χερὸς ἐργασίαις ἁλίσκεται᾽" 
(οἱ Αἰακοβ) Ο. 8. 42. “τεὸν οἴἶκον᾽᾽ (οὗ 

Ῥο] 48) Ρ. 4. 161. “πόσις σπέρμα θνατὸν 

ματρὶ τεᾷ πελάσαις στᾶξεν ἥρως (οἔ 

Ῥοϊγάσυκεβ) Ν. 10. 8Ὶ1. ἀ,. «αἀάτγεβϑοίης 

τεϊατίνοϑ οἱ {π6 νἱοῖο ἕὧ Μέγα, τὸ δ’ 
αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόν 

Ν, 8. 44. ς. δάάγεβϑίπα ἱπαηϊπηδξα 

οὈ᾽εοῖβ τεαῖς ῥιπαῖσι κατασχόμενος 

(οἵ με ἵγτὸ.) Ρ. 1. 9. 
τεοῖς (οὐ Ηδσακ]ο5) Ν. 7. 94. 'Εστία, --- πέρας] (-ας ποπι., δος.) ἃ. ν»νηιαγυείίοις 

εὖ μὲν ᾿Αρισταγόραν δέξαι τεὸν ἐς θάλαμον 
Ν. 11. 8. μᾶτερ ἐμά, τὸ τεόν, χρύσασπι 
Θήβα, πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον 

θήσομαι 1. 1. 1. Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δ᾽ ἀν- 
δρῶν ᾿Αχαιῶν ἐν Φυλάκᾳ τέμενος συμ- 
βάλλομαι 1. 1. δ8. διὰ τεάν, ὥνασσα, 

τιμὰν (οὗ Τηεΐ4) 1. ὅ. θ. τίνι τῶν πάρος, ὦ 

μάκαιρα Θήβα, καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα 
θυμὸν τεὸν εὔφρανας; 1. 7. 2. πόρε, Λοξία, 

τεαῖσιν ἁμίλλαισιν εὐανϑέα καὶ Πυθόι στέ- 

λαρῥεπίηρ, οηιόη ἕννεπε δ᾽ ἀντίον ὁρ- 

μαίνων τέρας εὐθὺς ᾿Απόλλων Ο. 8. 41. 

τέρας δ᾽ ἐὸν εἶπέν σφι (Ξ.. Εὐξάντιος: 
“4658. πὶ βεινογάοης ΜυπάρτγζΖοίοοη 

τηῦβϑίς ἀἷα δ᾽οϊηῖσε Ἐσμδιταπρ 586 108 

Ηδυβεβ βεἰῃ, αἷς βδοΐποῃ Ἐπίβοδ! 38 Ὀ6- 

ΒΕ τηπιι," ΜΝ.) Πα. 4. 839. “τέρας ὑπνα- 
[λέον᾽" (ἰ. 6. ἴῃς ἀτοατὰ οἱ εκαθε οου- 

φοσγηΐηρ [πῃ ς 14}} οὐ Ττου, ν. τίκτω) Πα. 

84. 24. ἀπήμονα εἷς ὄλβον τινὰ τράποιο 



τερασκόπος] ςἐέν 

τερασκόπος 

Θήβας --- παγκοινον τέρας (ἔπιε εο)ρβ8ς οἵ 
1ῃ6 8ὺπ δὲ Τῇοῦς8) Πα. 9. 10. Ῥ. 

γεγασιίοιις οὐ)εεῖ, ππαγυεὶ παρκείμενον 

δὲ συλλαβὼν τέρας (4 Ὀτία]ε) Ο. 18. 78. 

τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα 

δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι, (Εἴη ἱπ 

ἐσ ΡΈΟΩ) Ρ. 1. 26. χθονὸς εὐρείας ἀκίνητον 

τέρας (6105) τ. 88ς. 8. ς. ἔταρ. 17εῖ 

καὶ νῦν τέρας δι Πα. 18. ο. 9. 
πτερασκόπος ἀδείας ἐνίτ- 

τῶν ἐλπίδας (Μορ5ο58) Ρ. 4. 201. 

τέρην] ρεμεὶε οὔπω γένυσι φαίνων τε- 
ρείνας ματέρ’ οἰνάνθας ὀπώραν (Ὀτεν- 
Κοσῃ: τέρειναν σοἀά.) Ν. ὅ. 06. 

τέρμα] (τέρμ(α) ποτῃ., Δος., «ασιν.) φἰαγήΐηρ, 

{πολίτης νπαγὰ δωδεκάγναμπτον περὶ 

τέρμα δρόμον Ο. 8. 88. ἔστασεν γὰρ 
ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ᾽ ἀγῶνος 

Ῥ. 9. 114. πιεῖν, ἀπομνύω μὴ τέρμα 

προβαὶς ἄκονθ᾽ ὧὦτε χαλκοπάρᾳον ὄρσαι 

θοὰν γλῶσσαν Ν. 7. 71. καὶ δεύτερον 

ἅμαρ ἐτείων τέρμ’ ἀέθλων γίνεται, ἰσχύος 
ἔργον (Ετ. Βομπιά: ἀέθλων τέρμα οοὐά.: 

ἷ. ε. εηὰϑ ἴῃ ἃ ἐσία] οἱ 31τθηρῈ}) ἴ. 4. 67. 

Τέρπανδρος) τῆς Ἰγτίς Ῥοοῖ. (βάρβετος) 

τόν ῥὰ Τέρπανδρός ποθ᾽ ὁ Λέσβιος εὗρεν 
πρῶτος ἔτ. 128. 1. 

τερπνός] (-ὀς; -ἄς, -ἀν, -αἷσι; -ὀν, -ῷ, -όν, 

-ἀ, -ὧν, -ἀ)) 2 |εαφαπὶ τερπνᾶς δ᾽ 

ἐπεὶ χρυσοστεφάνοιο λάβεν καρπὸν Ἥβας 
Ο. 6. δ7. τερπναῖσι θαλίαις Ο. 10. 706. 

ἔντυεν τερπτνὰν γάμον κραίνειν τελευτάν 
Ῥ. 9. 6θ. ἔστα δὲ θάμβει δυσφόρῳ τερπνῷ 

τε μιχθείς Ν΄. 1. 86. κόρον δ᾽ ἔχει καὶ μέλι 

καὶ τὰ τέρπν᾽ ἄνθε’ ᾿Αφροδίσια Ν. 7. 68. 
σὺν ᾿Ορσέᾳ δέ νιν κωμάξομαι τερπνὰν 

ἐπιστάζων χάριν 1. 4. 72. ἁνίκ᾽ ἀγανό- 
φρων Κοίον θυγάτηρ λύετο τερπνᾶς ὠδῖνος 

Πα. 12. 18. λόγον τερπνῶν ἐπέων Πα. 14. 
84. τῷδ᾽ ἐν ἄματι τερπνῷ Πα. 16. 1. 
σεμνᾶν Χαρίτων μέλημα τερπνόν (8. 

ὦ Πάν) ἐτ. 9ὅ. ὅδ. πολύ τοι φέριστον 
ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών ἐγ. 126. 2. π. ΡῬτο 
8005., ῥίεασιιγε τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις 

ἴσον ἔσσεται οὐδέν Ο. 8. δ8. κεῖναι γὰρ 

ὥπασαν τὰ τέρπν᾽ Ο. 9. 28. ἔπορε μόχθῳ 
βραχύ τι τερπνόν Ο. 10. 98. αἰδῶ δίδοι καὶ 

ϑιδῖοσ, ΡῬΡιηδδτ.ὶ ΧΟ Ώ 

407 τέσσἄρες 

τύχαν τερπνῶν γλυκεῖαν Ο. 18. 116. σὺν 
γὰρ ὑμῖν τά τε τερπνὰ καὶ τὰ γλυκέ᾽ 
ἄνεται πάντα βροτοῖς Ο. 14. δ. ἐν δ᾽ 
ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερτινὸν αὔξεται Ρ. 8. 
93. τῶν δ᾽ ἐν 'Ελλάδι τερπνῶν λαχόντες 

οὐκ ὀλίγαν δόσιν Ρ. 10. 19. εἰ πόνος ἦν, 

τὸ τερπνὸν πλέον πεδέρχεται Ν. 7. 74. 

τερπνὸν ἐφάμερον διώκων 1. 7. 40. 

καλῶν μὲν ὧν μοῖράν τε τερπνῶν ἐς 
μέσον χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι ἐγ. 42. 8. 

δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε 
κρίσιν (ϑς. (Ὡς 5001) τ. 181. 4. 

τέρπομαι] (τέρπεται, -ονται: δοτ. Ρᾶ58. ὕΓῸ 
ταςά., τερφθέν.) ἃ. ἀεϊρ!! ἴηι ο. ἀαΐ, 

οὐδ᾽ ἀπάταισι θυμὸν τέρπεται ἔνδοθεν (8ς. 

“ῬΡαδάμανθυς) Ρ. 2. 14. τοὶ δὲ πεσσοῖς, 

τοὶ δὲ φορμίγγεσσι τέρπονται Θρ. 7. 7. 
ταῖς ἱεραῖσι μελίσσαις τέρπεται ἔτ. 168. Ἰοῖς 

τερφθὲν Ἰαροῖς τ. 3388. 6. Ὁ. ςο. 

Ραγίι. τέρπεται δὲ καί τις ἐπ᾿ οἵδμ᾽ 

ἅλιον ναὶ θοᾷ ἰδιαστείβων ἔτ. 221. 4. 

τέρτἄτος} (ςοΐ. τέτρατος.) εἐλίνά “ἅμα 

πρώτοις ἄρξεται καὶ τερτάτοις (ΑΒ τεη58: 
τετράτοις οοἀά.: τερτάτοις ... τεοςερί, υξ 

ἰοττπαπὶ Ἡοπιογίοδπ), τριτάτοισιν δεοϊϊος 

ὈΧρσοθδᾶτῃ, Θοῦγ., οἱ. νοῦ ἄογσ ΜΏΠΙ, 

Μ. Η., 1964, 81) Ο. 8. 46. 
Ὑερψίας] ὑτοίμετ οἱ Ῥιεοϊοάοτοβ, 4. ν. 
Πτοιοδώρῳ σὺν πατρὶ μακρότεραι Τερψίᾳ 

θ᾽ ἕψοντ’ ’Εριτίμῳ τ᾽ ἀοιδαί (Ετ. ϑοπια 

ἐ Σ: τερψια, -Ἰαῖ, -ἰες ςοὐὰ.) Ο. 18. 42. 

τέρψις) ἀεϊρλϊ πολλὰ δ᾽ ἀνθρώποις 
παρὰ γνώμαν ἔπεσεν, ἔμπαλιν μὲν τέρψιος 
Ο. 13. 11]. ἐφίλησεν --- οὔτε δείπνων --- 

μεθ’ ἑταιρᾶν τέρψιας Ῥ. 8. 19. μαστεύει 
δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόν 

Ν. 8. 48. μήδ᾽ ἀμαύρον τέρψιν ἐν βίῳ 
{γ, 120. 1. 

Τερψιχόρα) τς τουβε οἱ ἀδποίηξ. οὐδ᾽ 

ἐπέρναντο γλυκεῖαι μελιφθόγγου ποτὶ 
Τερψιχόρας --- μαλθακόφωνοι ἀοιδαί [.2. 7. 

τεσσἄράκοντα] [ονίν ἐν τεσσαράκοντα 
γὰρ πετόντεσσιν ἁνιόχοις Ρ. ὅ. 49. τεσσα- 

ράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι Ῥ. 9. 118. 
τέσσἄρες) (τέσσἄρες, -ἄρων, τέτ' ρᾶσι (ν), 

τέσσαρας.) ῥσεν ἐν τέτρασιν παίδων 

ἀπεθήκατο γνίοις νόστον Ο. 8. 68. ἀν’ 
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ἵπποισι δὲ τέτρασιν Ο. 10. 69. τέτρασι 
δ᾽ ἔμπετες ὑψόθεν σωμάτεσσι Ῥ. 8. 81. 

τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξαν Ν. 2. 

19. ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς ὁ θνατὸς 
αἰὼν (οί. ϑοά 8 οη Ρὶαῖο, σοτρία5 481 ε) 

Ν. 8. 14. τραχεῖα νιφὰς πολέμοιο τεσσά- 
ρὼν ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μάκαιραν ἑστίαν 
Ι. 4. 17. δὴ τότε τέσσαρες ὀρθαὶ πρέμνων 

ἀπώρουσαν χθονίων --- κίονες ἐσ. 88. δ. 
πέταρτος] ν. τέτρατος. 

τετράκι(ς)}] ἴοιεν ἐΐπιος κλεινξᾷ τ᾽ ἐν 
᾿Ισθμῷ τετ'ράκις εὐτυχέων Ο. 7. 81. 

ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ᾽ ἀμπολεῖν ἀπορία 
τελέθει (Ετ. Θομ πιὰ : τετράκις οοἀά.) Ν. 7. 

104. νικαφορίαις γὰρ ὅσαις {πποτρόφον 
ἄστυ τὸ Προίτοιο θάλησεν! Κορίνθου τ’ ἐν 

μυχοῖς, καὶ Κλεωναίων πρὸς ἀνδρῶν 

τετ'ράκις Ν. 10. 42. 

τετ'ράκ᾽ νᾶμος} υυἱἱὴ [οὐν ςῥοῖες τὸν δὲ 
τετράκναμον ἔπραξε δεσμὸν (οἵ τες ᾿νΏςοὶ 

ἴο νοἢ Ιχίοη ᾿ν88 Ὀουπά.) Ρ. 2. 40. 

ποικίλαν ἴσυγγα τετράκναμον --- ἐν ἀλύτῳ 

ζεύξαισα κύκλῳ (ρτ. ἰο ἐπε ὕοιιν ςρολε5) 

Ῥ. 4.214. 

τετρᾶδορία] (-ίας, -τᾶν, -ἰας.) ἤστγ-λονϑε ολαν- 

ἰοξ  τετραορίας ἕνεκα νικαφόρον Ο. 2. δ. 

ἀγγελίαν τετραορίας ἐλελίχθονος Ρ. 2. 4. 

οὐ τετραορίας γε πρὶν δνώδεκα πέτρῳ 

ἧροάς τ’ ἐπεμβεβαῶτας ἱπποδάμους ἕλεν 

δὶς τόσους Ν. 4. 28. καὶ ματρόθε Λαβδακί- 
δαισιν σύννομοι πλούτον διέστειχον τετρα- 
οριᾶν πόνοις Ι. 8. 17. 

τετρᾶἄορος, -ἀορος]} εὐ! [ον δονδέες τόδ᾽ 
ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων τετράορον Ῥ. 10. 

θδ. ἐπεὶ τετ' ρἄόροισιν ὧθ᾽ ἁρμάτων ζυ- 

γοῖς ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς (ν. 
ζυγόν) Ν. “. 98. 

τέτ' ρᾶτος, τέταρτος] [οενι μετὰ τριῶν 
τέταρτον πόνον Ο. 2. 60. [ἅμα πρώτοις 

ἄρξεται καὶ τετράτοις (ςοἀὰ.: τερτάτοις 
ΑΒ γθη8) Ο. 8. 40.) ᾿᾿τετράτων παίδων 
κ᾽ ἐπιγεινομένων αἷμά οἱ κείναν λάβε σὺν 

Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον᾽᾽ (1. 6. οὐ [Π6 

ἐουτ ἢ ρεπογαϊίςοη ἀςϑοεπάσα ἰγοπὶ Ευ- 

ῬΠατοοβ) Ρ. 4. 47. πέφνε δὲ τρεῖς καὶ δέκ᾽ 

ἄνδρας, τετράτῳ δ᾽ αὐτὸς ἐπεδάθη (τε- 
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τάρτῳ ν. 1. : ἀντὶ τοῦ τετάρτῳ καὶ δεκάτῳ, 
Σ Β οπι. Καὶ 262, οἵ. τ. 171) ἐτ. 188. 

Τεύθρας] ἃ Κίης οἱ Μγϑία. τοῦ παῖς 

(-- Πάτροκλος) ἅμ᾽ ᾿Ατρείδαις Τεύθραντος 

πεδίον μολών (τὴν Μυσίαν Σ.) Ο. 9. 71. 

Τεῦκρος] 50η οἱ Τεϊδπιοη. Κύπρῳ, ἔνθα 
Τεῦκρος ἀπάρχει ὁ Τελαμωνιάδας Ν. 4. 46. 

τεύχω)] (τεύχει; -ἢς; -ῶὧν, -οντα; «εἰν: ἱπιρέ. 
τεῦχε: δοτ. (ἔγτευξαν; τεῦξαι.) ἃ. α. 
εοπδίγμεί τεῦξαν δ’ ἀπύροις ἱεροῖς 

ἄλσος ἐν ἀκροπόλει Ο. 7. 48. Ββ. )αςλίοη, 
σοηῖροϑα ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς 

τεύχῃς ἐλελιζομένα (5Ξς. ὦ φόρμιγξ) Ρ. 1. 4. 
παρθένος αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον μέλος 

Ρ. 12. 19. ἀλλ᾽ ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ 
μὲν ἄρματι τεθρίπτπιτῳ γέρας 1. 1. 14. 
Ὑ. 1αφλίον, ῥνουϊάα Χάρις δ᾽ ἅπερ 
ἅπαντα τεύχει τὰ μείλιχα θνατοῖς Ο. 1. 80. 

ξείνι᾽ ἁρμόζοντα τεύχων Ῥ. 4. 129. “καὶ 
ὡς τάχος ὀτρύνει με τεύχειν ναὶ πομτάν᾽᾽ 

Ρ. 4. 164. εἴη μιν --- ἔρνεσι φράξαι χεῖρα, 

τιμὰν ἑπταπύλοις Θήβαισι τεύχοντ᾽ 1. 1. 
67. ὁ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων --- 
Κρόνου παῖς Πα. 6. 182. θεὸς ὁ πάντα 

τεύχων βροτοῖς ἐγ. 141. Ρ. »αῆὲ ς. Ῥτ. 
86). οἷ τεὸν δόμον Πυθῶνι δίᾳ θαητὸν 

ἕτευξαν Ρ. 7. 12. οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσον 
γε μαλθακὰ τεύχει γυῖα, τόσσον εὐλογία 
φόρμιγγι συνάορος (τέγγει ε ῬΙπἴλτοῦο 
Ηογῆς) Ν. 4. 4. ὕμνος δὲ τῶν ἀγαθῶν 

ἐργμάτων βασιλεῦσιν ἰσοδαίμονα τεύχει 

φῶτα Ν. 4. 81. ς. ἐπ ἐπηοβὶς ἐπὶ 
στέφανον τεῦξαι (ν. ἐπιτεύχω) Ο. 8. 82. 

τέχνα] (-α, -ας, -ᾳ, -αν; -αἱ, -αισ(!), -αισιν.) 

ον δα, ἐγα ᾿Αφαίστου τέχναισιν Ο. 
Ἴ. 86. αὐτὰ δέ σφισιν ὥπασε τέχ'ναν 
πᾶσαν ἐπιχθονίων Γλαυκῶπις ἀριστο- 
πόνοις χερσὶ κρατεῖν Ο. 7. δ0. ἀλλὰ Ζηνὸς 
πέχ'ναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας ἄντλον ἑλεῖν 

Ο. 9. 62. εἰς ᾿Αίδα δόμον ἐν θαλάμῳ κατέβα, 

τέχ'ναις ᾿Απόλλωνος Ῥ. 8. 11. μαντευ- 

μάτων τ᾽ ἐφάψατο σνγγόνοισι τέχ' ναις 

Ρ. 8. 60. αὐτόν τε νιν ᾿Ελλάδα νικάσαντα 
τέχ'νᾳ, τάν ποτε Παλλὰς ἐφεῦρε (Πυίε- 
Ῥὶαγίηρ.) Ῥ. 12. 6. τέχ'ναι δ᾽ ἑτέρων 

ἕτεραι Ν. 1. 235. λιτανεύω, ἑκαβόλε, Μοι- 
σαίαις ἀνατιθεὶς τέχναισι χρηστήριον Πα. 



τηλαυγής 

9. 89. Ὁ. σερνΐηρ ἐμφύλιον αἷμα 
πρώτιστος οὐκ ἄτερ τέχνας ἐπέμειξε θνα- 

τοῖς Ρ. 2. 82. κτεῖνε μὲν γλανκῶπα τέχναις 
ποικιλόνωτον ὄφιν Ῥ. 4. 249. δάμαρτος 
ἹἹππολύτας ᾿Ακάστον δολίαις τέχναισι 
χρησάμενος Ν΄. 4. 88. καὶ κρέσσον᾽ ἀνδρῶν 
χειρόνων ἔσφαλε τέχνα καταμάρψαισ᾽ 
Ι. 4. 88. 

τηλαυγής] 7αν ελίηἑηρ ἀρχομένου δ᾽ ἔρ- 
γὙου πρόσωπον χρὴ θέμεν τηλαυγές Ο. 
0. 4. ἀστέρος οὐρανίου φαμὶ τηλαυγέστε- 
ρον κείνῳ φάος ἐξικόμαν Ῥ. 8. 76. τηλαν- 
γέσιν --- στεφάνοις Ῥ. 2. 06. τηλαυγὲς 

ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν αὐτόθεν Ν. 8. θ4. 
τηλανγέ᾽ ἀγ κορυφὰν Πα. 7. 12. 

τῆλε] ὑγερ. ς. ρθῆ., [αν ἤνοηὶ ᾿Ιφιγένει" 
ἐπ’ Εὐρίπῳ σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας 
ῬΡ, 11. 28. 

Τηλεβόα!)} ἃ παθου ἀν πε οπ ἰδ ο ἰ8]αη 5 
οἵ Αἰαγηδηΐα. ὁ δ᾽ ὄλβῳ φέρτατος 

(Ξ: Ζεύς) ἵκετ᾽ ἐς κείνου (Ξ-Ξ ᾿Αμφιτρύω- 

νος) γενεάν, ἐπεὶ ἐν χαλκέοις ὅπλοις Τηλε- 
βόας ἔναρεν (ἄθλον ἡ ᾿Αλκμήνη τὸν ἕαυ- 

τῆς γάμον προὔθηκε τῷ τοὺς Τηλεβόας 
καταπολεμήσοντι᾽ ἔπραττε τοῦτο ᾿Αμφι- 
τρύων, καὶ ἐκείνον περὶ τὸν πόλεμον 
ἀσχολουμένου ὁ Ζεὺς ἀφομοιωθεὶς συν- 

ἦλθεν αὐτῇ Σ.) Ν. 10. 16, οἵ. Σ, Πα. 20. 19. 

τηλεβόλος] αν πῆρ χερμάδι τηλεβόλῳ 
Ρ, 8. 49. 

(Τήλεκλος)}] Τήλ[εκ]λος (Βυρρ. ἈΝ 1]., ς}}. 
Βέσαρ., 8. 4. 4) Σ, Πα. 4. 88. 

τηλεῳφᾶἄνής}) τἡίηπέηςρ [γον α᾽αν τηλε- 
φανέσσι (ΒύοπεϊοΣ, ε οοἀὰ. 1,δοίδης}) 

τ. 44, πυρὶ τηλεφανεῖ Θρ. 7. 9. 

τηλέφαντος) αγ-5λἑηΐπρ τηλέφαντον 

ὄρσαι γέρας φθιμένῳ Μελικέρτᾳ ἔτ. δ. 2. 
τέρας ἄν τε βροτοὶ Δᾶλον κικλήσκοισιν, 
μάκαρες δ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ τηλέφαντον κυα- 

νέας χθονὸς ἄστρον (Βοτγρὶς: τηλέφατον 

ςοἀάᾷ. ΤΠΘΟΡΒΓΑ5Ε) ἐν. 88ς. δ. 

[τηλέφατος, ν. τηλέφαντος.) 
Τήλεφος] εἰπε οἱ Μγεῖὶαβ. ἁλίαισιν πρύμ- 

ναῖς Τήλεφος ἔμβαλεν Ο. 9. 78. τίς ἄρ᾽ 
ἐσλὸν Τήλεφον τρῶσεν ἑῷ δορὶ Καίκου 
παρ᾽ ὄχθαις; 1. δ. 41. ᾿Αχιλέος" ὃ καὶ 
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Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξε Τηλέφου μέλανι 

ῥαίνων φόνῳ πεδίον 1. 8. δύ. 

τηλόθε(ν)}] «. δάν., ἥνοηι α᾽αν τὸ δὲ 
κλέος τηλόθεν δέδορκε Ο. 1. 94. (αἰετός) 

ὃς ἔλαβεν αἶψα, τηλόθε μεταμαιόμενος, 

δαφοινὸν ἄγραν ποσίν Ν. 8. 81. ». 
Ῥτορ. ς. δεῃ., αν ἑγοηι ἔστι δ᾽ ἐοικὸς 

ὀρειᾶν γε Πελειάδων μὴ τηλόθεν ᾿ώῳωαρίωνα 
νεῖσθαι Ν. 2. 12. πέταται δ᾽ ἐπί τε χθόνα 
καὶ διὰ θαλάσσας τηλόθεν ὄνυμ᾽ αὐτῶν 

Ν, 6. 48. 

Τήνερος] βοὴ οὐ Αροῖ]ο δπὰ Μεϊῖα, ΨΒο 
ξανα δὶβ πδίηβ ἴο ἴδε ρ]δίῃ οὐ Ταπογοβ 

ἰῃ Βοεοῦας, ῥγορβεῖ οὗ ἑῃς βαποΐζιαγυ οὗ 

Ῥιοίδῃ Αροἱ]ο ἴβεσθ δπὰ οἱ 15πιοπίδῃ 

ΑΡΟΪο, οὐ. τ. δΙ1ὰ. ἥρωα Τήνερον 

λέγομεν Πα. 7. 18. χρηστήριον --- ἐν ᾧ 
Τήνερον εὐρυβίαν θεμίτζων --- 1 ἐξαίρετον 
προφάταν ἔτεκίε --- κόρα μιγεῖσ᾽ ᾿ὠκεα- 
νοῦ Μελία σέο, Πύθι[ε Πα. 9. 41. 

τηρέω] ὠασίοκ ουεέν χῶταν πόλιν οἱ σοφοὶ 
τηρέωντι Ρ. 2. 88. 

τίθημι) (τιθεῖς, -ησι; τιθείς: τιθέμεν: {αυξ. 
θήσω, -εἰς; θησέμεν: ἱτιρί. τίθεν: δοτ. ἔθη- 

κας, (ξγθηκεί(ν), θέσαν, θέν οοηΐ.: τηεὰ, ἐαξ. 

θήσομαι, -ονταῖ: δος. θέτο, (ἔ)θεντο; θέμε- 

νος, -οἱ, -αν, -αἱ; θηκάμενος, -οἱ; θέσθαι: 

Ρα558. τιθεμένων.) 

1. ἰαν, ῥίασε 4. τρία ἔργα ποδαρκὴς 
ἀμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ ἀμφὶ κόμαις Ο. 18. 39. 

ἐπεὶ τείχει θέσαν ἐν ξυλίνῳ σύγγονοι κού- 
ραν Ρ. 83. 88. πιοά., χρυσότοξον θέμεναι 
παρὰ Πύθιον ᾿Απόλλωνα θρόνους (8ς. αἱ 
Μοῖραι) Ο. 14. 10. ἐπεὶ δ᾽ ἄλκιμον νέκυν 
ἐν τάφῳ πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν Πα. 
6. 99. [ταὶ δ᾽ ἐπιγουνίδιον θαησάμεναι 

βρέφος αὐταῖς (Βεγρῖὶε: θα- νεῖ θηκάμεναι, 
θησάμενοι οοἀά.: κατθηκάμενοι ΜοΞΟἢ.) 
Ῥ. 9. 02.) Ῥ. πιςὰ., διέ ὠῤοη ομεϑοϊ, 

αϑϑεθις "'φαιδίμαν ἀνδρὸς αἰδοίον πρό- 

σοψιν θηκάμενος᾽" Ῥ. 4. 29, τιεῖ., “κᾶδος 

ὡσείτε φθιμένου δνοφερὸν ἐν δώμασι θηκά- 
μενοι" Ῥ. 4. 118. ἀλλ᾽ ὅ γε Μέλαμπος οὐκ 
ἤθελεν λιπὼν πατρίδα μοναρχεῖν !Αργεῖ 

θέμενος οἰωνοπόλον γέρας (ἀποθέμενος 

ἱπίογρσγ. 50 Ἐγ.) Πα. 4. 80. 

2. ἰαν, ῥίαεεο, εείαδ ἢ ἴὰ νᾶτῖουβ 5Β0Ώ508. 
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8. δοῖ. ἃ πιοά., διέ, [α5λϊοη δόμον 

ἔθεντο πρῶτον ἱ. ὁ. ἕοτ ἐδπεοτηβοῖνεβ Ο. 9. 

44.. κελήσατό μιν --- θέμεν Ἱππίᾳ βωμὸν 
εὐθὺς ᾿Αθάνᾳ Ο. 18. 82. (νεφέλα) ἄντε 

δόλον αὐτῷ θέσαν Ζηνὸς παλάμαι Ρ. 2. 39. 
εἰ δέ τοι μάτρῳ μ᾽ ἔτι Καλλικλεῖ κελεύεις 

στάλαν θέμεν Ν. 4. 80. ἣ γαῖαν κατα- 
κλύσαισα θήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς 
γένος; (Βᾶτηςβ: θήσει οοὐά. Τίοη. Η].: 

860. ἀκτὶς ἀελίον) Πα. 9. 19. ». δοῖ. ἃ 

ταοά,, φείαδ᾽ἐςὴ, Ἰοιπαὰ ἰοβεῖνα]9, 5:π|π}., 

πενταετηρίδ᾽ --- θῆκε ζαθέοις ἐπὶ κρημνοῖς 

᾿Αλφεοῦ (5.6. Ἡρακλέης) Ο. 8. 22. Ζηνὸς 

ἐπ’ ἀκροτάτῳ βωμῷ --- χρηστήριον 
θέσθαι (8Ξς. “Ιαμον) κέλευσεν ἱ. 6. ογ Ὠϊπη- 

530} δηὰ ἢΪ8 ἀεδοεπάδηϊϑβ. Ο. 6. 70. ἱππίων 

ἀέθλων κορυφάν, ἅ τε Φοίβῳ θῆκεν Αδρα- 

στος ἐπ᾿ ᾿Ασωποῦ ῥεέθροις Ν. 9. 9. τιθε- 

μένων ἀγώνων πρόφασις --- ἀρετὰν ἐς 
αἰπὺν ἔβαλε σκότον ἐς. 228. ς. ἐείαὃ- 
ἐϊδὴ, ςεἰ τῷ ας α ῥνῖσα (χαλκὸν) ὅν τε 

Κλείτωρ --- καὶ Λύκαιον πὰρ Διὸς θῆκε 
δρόμῳ σὺν ποδῶν χειρῶν τε νικᾶσαι 
σθένει (ςἀὰ. Μοτεϊ.: ἔθηκεν οοἀά.) Ν. 10. 48. 

(ἃ. πιοῖ., ἐφίαδί δ, ἰηϑ! (πὰ ἴῃς παληὰ) 

εἰ δὲ --- τί οἱ φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρυες 
ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν Ῥ. 8. 66. ςἕ. Ρ. 1. 40. 

ς. ἰαν ταεῖ. τιθεῖς ὕβριν ἐν ἄντλῳ 

(5. ᾿Ἡσνχία) Ρ. 8. 11. ἀλλὰ χρονίῳ σὺν 

ΓΆρει πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ᾽ Αἴγισθον 

ἐν φοναῖς Ρ. 11. 37. τὸ κοινόν τις ἀστῶν ἐν 

εὐδίᾳ τιθεὶς ἐρευνασάτω (καταθεὶς ν. 1.) 

τ. 109. ἔ. δοῖ. ἃ πιεά., ῥίαεε, μι 

68Ρ. 6. δρβίσαςξ βϑυθεοῖ [Πίσας -- 
χάρις νόον ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντί- 

σιν (ν. ὑποτίθημι) Ο. 1..19.] κόρος --- τὸ 

λαλαγῆσαι θέλων κρυφόν τε θέμεν ἐσλῶν 
καλοῖς ἔργοις (Λτϊβίατομαβ: κρύφιον σοάα.: 
τιθέμεν Ἡδτπιάπῃ: Ἰοσυβ νατὶς ἐοπιριαϊι5) 

Ο. 2. 97. μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι 

θέσθαι πιστόν (τουτέστι θεωρῆσαι Σ.) 
Ν. 8. 48. 
3. »πιαλε ἃ. αςῖ, ἃ τιρὰ., ῥέγίογηι σεμ- 

νὰν θυσίαν θέμενοι Ο. 7. 42. Ζεὺς ἄμπαλον 
μέλλεν θέμεν Ο. 7. 61. καὶ κεῖνος ὅσα χάρ- 

ματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν Ο. 2. 99. Ὁ. τηοὰ., 

παῖς [ον ομεϑφεῖξ, μηδεγίαξο εὔχομαι 

800 τίθημι 

ἀμφὶ καλῶν μοίρᾳ νέμεσιν διχόβουλον μὴ 

θέμεν (3.. Δία) Ο. 8. 86. ἀγώνιον ἐν δόξᾳ 

θέμενος εὖχος, ἔργῷ καθελών ἡαυΐηρ π"ιαᾶδ 
λώηϑδεβ α νοῦ Ο. 10. 68. καὶ τὰν πατρὸς 

ἀντία Μήδειαν θεμέναν γάμον αὐτᾷ Ο. 18. 
ὅ8. ς. ς. δ᾽είγαςξ ϑυῦ58. ἰπ ροσρῃτγαβὶς 

τλᾶθι τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ Κυράνας θέμεν 

σπουδὰν ἅπασαν (-- σπουδάζειν) Ρ. 4. 

9760. ᾿Ορτυγία, --- σέθεν ἀδυεπὴς ὕμνος 
ὁρμᾶται θέμεν αἷνον ἀελλοπόδων μέγαν 

ἵππων (-- αἰνεῖν) Ν. 1. δὅ. ἀ, δεῖ. ἃ 

πιρά., ς. ΡΥ. δ4)., 5108. ἄφθιτον θέν νιν 

(Μοπιπιβοη: θέσαν αὐτόν «ςοἀὰ,: θῆκαν 

Ἑδυοςδοπϑβίεϊη) Ο. 1. 64. ἀποίητον οὐδ᾽ 

ἂν χρόνος ---- δύναιτο θέμεν ἔργων τέλος 

Ο. 2. 17. ἀρχομένου δ᾽ ἔργου πρόσωπον 

χρὴ θέμεν τηλαυγές Ο. 0. 4. θῆκέ μιν 

ζαλωτὸν ὀμόφρονος εὐνᾶς Ο. 7. 6. ὃς σὲ 
μὲν Νεμέᾳ πρόφατον, ᾿Αλκιμέδοντα δὲ πὰρ 

Κρόνου λόφῳ θῆκεν ᾿Ολυμπιονίκαν Ο. ὃ. 
18. τὸ δὲ κύκλῳ πέδον ἔθηκε δόρπου λύσιν 

Ο. 10. 47. ᾿Ισθμοῖ τά τ’ ἐν Νεμέᾳ παύρῳ 
ἔπει θήσω φανέρ᾽ ἀθρό᾽ Ο. 18. 98. πάντα 

λόγον θέμενος σπουδαῖον »"αλίηρ δὲς εὐενγ 

τυογὰ ἐαγπεεί Ῥ. 4. 182. νιν --- θῆκε 

δέσποιναν χθονὸς ΡῬ. 9. 7. “ἔνθα νιν ἀρχέ- 
πολιν θήσεις" Ῥ. 9. δ4. ᾿θήσονταί τέ νιν 

(υἰται τοοῖς ἰᾶται νεοῖζ. σγάπιπι. δὰ 

θῆσθαι τεϊτυ]ετπὶ ποοπς ἀυδζατε Ροββ|5, 

ηυαπιαυδαπι θρέψουσι 8010]. 118," ΘοὨτ.) 
ῬΡ. 9. θ8. ἔθηκε καὶ βαθυλείμων ὑπὸ Κίρρας 
πετρᾶν ἀγὼν κρατησίποδα Φρικίαν Ρ. 10. 

168. ἔλπομαι δ᾽ --- τὸν ἹἹπποκλέαν ἔτι καὶ 

μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς ἕκατι στεφάνων 

θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαι- 

τέροις, νέαισίν τε παρθένοισι μέλημα Ρ. 

10. ὅδ8. λυγρόν τ’ ἔρανον Πολυδέκτᾳ 
θῆκε ματρός τ΄ ἔμπεδον δουλοσύναν τό 

τ᾽ ἀναγκαῖον λέχος Ῥ. 12. 16. παλίγ- 
γλωσσον δέ οἱ ἀθάνατοι ἀγγέλων ῥῆσιν 

θέσαν Ν. 1. 69. κιόνων ὕπερ ᾿Ηρακλέος --- 

ἥρως θεὸς ἃς ἔθηκε ναυτιλίας ἐσχάτας 
μάρτυρας κλυτούς Ν. 3. 23. τό (8ο. ῥῆμα) 
μοι θέμεν Κρονίδᾳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ Τιμα- 
σάρχου τε πάλᾳ ὕμνον προκώμιον εἴη Ν. 
4. 9. ἐπαοιδαῖς δ᾽ ἀνὴρ νώδυνον καί τις 

κάματον θῆκεν Ν. 8. 50. Διομήδεα δ᾽ ἄμ- 



τιθήνα 

βροτον ξανθά ποτε Γλανκῶπις ἔθηκε θεόν 
Ν. 10. 7. οὐ γνώμᾳ διπλόαν θέτο βουλὰν 
Ν. 10. 89. μᾶτερ ἐμά, τὸ τεόν, χρύσασπι 
Θήβα, πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον 
θήσομαι 1.1. 8. "Ιλίου δὲ θῆκεν ἄφαρ ὀψιτέ- 
ραν ἅλωσιν (8ς. ᾿Απόλλων) Πα. 6. 81. {τί 

δ᾽} ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχύν τ᾽ ἀνδράσι καὶ 
σοφίας ὁδόν; (Ξς. ἀκτὶς ἀελίου) Πα. 9. 3. 

ἐπ Ζευρβπιᾳ, ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν 

εὔανδρόν τε χώραν Ρ. 1. 40. 

4. ἰταρξ. θέμεν Δ. Σ. 13. θῆ)κε (βυρρ. 

526}}} Δ. 4. 41. πεπρωμέναν ϑῆκε μοῖραν 

μετατραπεῖν (Βοτρκ: ἔθηκε οοἀὰ.) τ. 

1178. Φερσεφόνᾳ ματρί τε χρυσοθρόνῳ 
θῆϊίκεν λάστ]οῖσιν τελευτὰν (τέλος Σ υπάς 

τελετὰν ςοπὶ. [ο906}} ῬΡ. Οχγ. 3622, (τ. 
1, ὃ αὰ γ4τ. 84θς. 

5. ἰπ {μγο5ῖ5. ἐπὶ γὰρ --- τίθησι (ν. 
ἐπιτίθημι) Ῥ. 2. 10. ὑπὸ --- ἔθηκε (ν. 

ὑποτίθημι) Ο. 1. 19. 

τιθήνα] »πνεε πιεῖ. Αἴτνα, πάνετες χιό- 

νος ὀξείας τιθήνα Ῥ. 1. 20. 

τίκτω] (ἱπιρί. τίκτί(ε), (ξ)τικτε(ν): δοσ. 

ἔτεκον, τέκες, τέκ(ε), (ἔ)τεκείν); τέκοι; 

τεκοῖσ (α); τεκεῖν, τεκέμεν: τιδσὰ, ἔυξ. ὕγο 

ἃςῖ., τέξει, -εται: δοῦ. τέκετο; τέκωνται.) 

ἃ. ἀςοῖ., οἱ πιοίδογ, ρέυε δένί κι ἰο (παρ- 

θένος)" ἔτεκε λαγέτας --- υἱούς (Βοςἢπιες: 

ἃ τέκε οοὐά.) Ο. 1. 89. (Πιτάναν) ἃ --- 

λέγεται --- Εὐάδναν τεκέμεν Ο. ὃ. 80. ἃ 

δὲ --- τίκτε θεόφρονα κοῦρον Ο. 6. 41. 
παῖδα, τὸν Εὐάδνα τέκοι Ο. ὃ. 49. Με- 
τῶώπα, πλάξιππον ἃ Θήβαν ἕτικτεν 

Ο. ὁ. 85. τέκεν γόνον ὑπερφίαλον μόνα 
Ῥ. 2. 42. παῖς, ὄνπερ μόνον ἀϑανάτα 

τίκτεν --- Θέτις Ρ. 3. 10]. “᾿ὐἱὸς --α, τόν 

ποτ᾽ Εὐρώπα --- ὔτίκτε᾽ Ῥ. 4. 46. ὄν 

πότε --- Κρέοισ᾽ ἔτικτεν Ρ. 3. 106. ""τόθι 
παῖδα τέξεται" Ῥ. 9. δ9. τέκε οἱ καὶ 

Ζηνὶ μιγεῖσα δαίφρων ἐν μόναις ὠδῖσιν 
᾿Αλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον σθένος 

υἱῶν Ῥ. 9. 84. ὃν Ψαμάθεια τίκτ᾽ ἐπὶ 

ῥηγμῖνι πόντου Ν. 5. 13. τὸν ἀδείμαντον 

᾿Αλκμήνα τέκεν παῖδα 1. 1. 12. τοὺς 

Μεγάρα τέκε οἱ Κρεοντὶς υἱούς (Μοτεῖ.: οἵ 

τέκε οοὐά.} 1. 4. θ4. δῖον ἔνϑα τέκες Αἰακὸν 

δ0] τῖμά 

1. 8. 21. πεπρωμένον ἦν φέρτερον πατέρος 

ἄνακτα γόνον τεκεῖν ποντίαν θεόν 1. 8. 38. 
ἁ δὲ τὰς χρυσάμπυκας ἀγλαοκάρπους 

τίκτεν ἀλαθέας ὥρας (τ. 830. 6. ἔνθα 

τεκοῖσ᾽ εὐδαίμον᾽ ἐπόψατο γένναν ἐγ. 
884. 10. “ἐδοξίε γὰρ) τεκεῖν πυρφόρον 
ἐριί (385. 'Ἑκάβα: εἰ. Αροϊοὰ., 8. 148, 
ἔδοξεν “Ἑκάβη καθ᾽ ὕπνους δαλὸν τεκεῖν 
διάπυρον, τοῦτον δὲ πᾶσαν ἐπινέμεσθαι 
τὴν πόλιν καὶ καίειν) Πα. 84. 20. Τήνε- 

ρον -- ἔτεκ[ε --- Ἱκόρα μιγεῖσ᾽ ᾿ὐκεανοῦ 
Πα. 9. 42. υἱὸν ἔτι τέξ[ε}]. Πα. 10. 21. καὶ 

τέκ᾽ εὔδοξοίν Δ. 2, 80. ΡΒ. οἵ ἐδίμποσ, 

δερεί “Ῥόδῳ ποτὲ μιχθεὶς τέκεν ἑπτὰ --- 

παῖδας Ο. 7. 11. παῖδας ὧν εἷς μὲν Κάμιρον 

πρεσβύτατόν τε ᾿Ιάλυσον ἕτεκεν Λίνδον τ᾽ 
Ο. 1. 74. “τίς νιν ἀνθρώπων τέκεν; 
Ρ. 9. 38. δης 5ο πιοά., οὗ ἀππβίυτα] Ὀἰγίῃ, 

ὃς καὶ τυπεὶς ἀγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν 

᾿Αθάναν {τ. 84. ς. ἃςῖ, ἃ πιοὰ,, πιεῖ,, 
Ῥνοάμςς αὐδάσομαι ἐνόρκιον λόγον --- 
τεκεῖν μή τιν᾽ --- πόλιν --- ἄνδρα μᾶλλον 

εὐεργέταν Ο. 2. 98. ᾿'γένος, οἵ κεν -- 

τέκωνται φῶτα" Ῥ. 4. δ2. νεόπολίς εἶμι" 

ματρὸς δὲ ματέρ᾽ ἐμᾶς ἔτεκον ἔμπαν 

πολεμίῳ πυρὶ πλαγεῖσαν (]8. 4} σοηὶ., 

νεῖυς ἔπιδον ΟἿ; ε6.ὰ δες δὲ Τϑυπὶ 

Ῥοΐϊδήυβ αυᾶπι 84 Αἴδοπαβ βροοίαγε νἱαϊξ 

5. ἴαάε: "εἷς πϑέίεη.... ἀδ5 Ζεγβίδσῖα 

Τοοβ υἱθάοσ ποι βεργῦπαςι")) Πα. 2. 

29 
ΤἘιλφῶσσα) ἃ 5Ξρτίηξ, ποτε ἔποστς νγ85 8 

βησίπε ἴο ΡΟ ο. μελιγαθὲς ἀμβρόσιον 
ὕδωρ Τιλφώσσας ἀπὸ καλλικράνου ἰίτ. 

198", οἵ. Θίγαδο, 9. 2. 27, παρατίθησι 
γοῦν (8ς. ὁ Πίνδαρος) τὴν Τιλφῶσσαν 

κρήνην ὑπὸ τῷ Τιλφωσσίῳ ὄρει ῥέουσαν 
πλησίον ᾿Αλιάρτονυ καὶ ᾿Αλαλκομένων. 

τῖμά] (-ἀ, -ἄς, -ᾷ, «ἀν, «αἱ, -ἄν, -αἷσίιν), -ἀς.) 
λοησμν ρίνθη οὐ 5Βῃονηῃ (0 βοᾶβ οὔ πιο, 

εἴ. Ετἄᾶπκοῖ, Ὁ ἃ Ρ, δ5δδ. Χάρις -- 

ἐπιφέροισα τιμὰν Ο. 1. 81. ἐκάλεσσε 
Ποσειδᾶν᾽ εὐρυβίαν --- αἰτέων λαοτρόφον 
τιμάν τιν" ἐᾷ κεφαλᾷ Ο. 6. 60. ἀκλεὴς τιμὰ 

κατεφυλλορόησεν ποδῶν Ο. 12. 16. 

Πυθοῖ τ᾽ ἔχει σταδίον τιμὰν διαύλου θ᾽ 
Ο. 18. 37. αἰέναον σέβοντι πατρὸς ᾿᾽Ολυμ- 



τῖμά 

πίοιο τιμάν Ο. 14. 12. ἀνίχ᾽ εὑρίσκοντο 

θεῶν παλάμαις τιμάν, οἷαν οὔτις 'Εελλάνων 
δρέπει Ῥ. 1. 48. εἰ δέ τις ἤδη κτεάτεσσί τα 

καὶ περὶ τιμᾷ λέγει Ῥ. 2. 69. θεόπομποί 
σφισιν τιμαὶ φύτευθεν Ῥ. 4. 69. τάν ποτε 

Ζεὺς ὥπασεν λαγέτᾳ Αἰόλῳ καὶ παισὶ 
τιμάν Ρ. 4. 108. ᾿᾿οὐ πρέπει νῷν --- μεγάλαν 

προγόνων τιμὰν δάσασθαι" Ρ. 4. 148. 

τιμὰν μεγίσταν πράγματι παντὶ φέρειν 
Ῥ. 4. 218. μάλιστα μὲν Κρονίδαν --- 
θεῶν σέβεσθαι’ ταύτας δὲ μή ποτε τιμᾶς 

ἀμείρειν γονέων βίον πεπρωμένον Ῥ. θ. 206. 
Πυθιόνικον τιμὰν ᾿Αριστομένει δέκευ Ῥ. 

8. ὅ. τιμὰ δὲ γίνεται ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει 
λόγον τεθνακότων Ν. 7. 381. ἐπασκήσω 
κλυταῖς ἥρωα τιμαῖς Ν. 9. 10. ἕπεται 

(ἐπέβα «οὶ. ΝῺ.) δέ, Θεαῖε, ματρώων 

πολύγνωτον γένος ὑμετέρων εὐάγων 
τιμὰ Ν. 10. 838. “οἴχεται τιμὰ φίλων 

τατωμένῳ φωτί (ν. Ταξία, Ηοστηοϑ, 

1981, 88) Ν. 10. 18. γαρύσομαι --- τοῦδ᾽ 
ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν ᾿Ασωπο- 

δώρου πατρὸς αἷσαν (τα τοπάαπε δο- 

ταᾶρο ἃ (9 νδὲ}]αηϊ," ῬυΘΟΒ) 1. 1. 84. εἴη 

μιν --- ἕρνεσι φράξαι χεῖρα, τιμὰν ἐπ- 
ταπύλοις Θήβαισι τεύχοντ᾽ 1. 1. 66. ἵν’ 

ἀθανάτοις Αἰνησιδάμον παῖδες ἐν τιμαῖς 
ἔμιχθεν 1. 2. 29. εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν 

ἄγοι τιμὰς ᾿Ελικωνιάδων 1. 2. 84. καὶ γὰρ 

ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ καὶ (ὑφ᾽) ἄρ- 
μασιν ἵπποι διὰ τεάν, ὥνασσα (8ς. Θεία), 

τιμὰν ὠκυδινάτοις ἐν ἁμίλλαισι θαυμα- 

σταὶ πέλονται ᾿᾿κγαίξ ἀείπος Ν ἄγάς," 

Ἐτᾶπκεὶ 1. δ. 6. ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ 

τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ᾽ ἀγαπάζοντι 
(τοιᾷδε τιμᾷ ΣΥΡ.)}1. δ. δ4. τιμὰ δ’ ἀγα- 

θοῖσιν ἀντίκειται 1. 7. 206. τὰν Διωνύσον 
πολυγαθέα τιμὰν --- ὑμνήσομεν; ἐδε λοποιεν 

ἄοπε ἰο Ὀίοηπνεος, ωλίος ρίνες 70» 10 παν 

{ς. 29. δ. ἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀλέξων 

τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς Πα. 6. 11. ἀμφι- 

πόλοις δὲ [μ]υρ[ιτᾶν] περὶ τιμᾶν δηριαζό- 

μενον κτάνεν Πα. 6. 118. τιμαὶ δὲ βροτοῖσι 
κεκριμέναι Παρθ. 1. 6. τοῦτο γὰρ ἀθανάτοις 

τιμαῖς ποτιψαύει μόνον ἔτ. 121. 8. ἀελλο- 

πόδων μέν τιν᾽ εὐφραίνοισιν ἵππων 

τιμαὶ καὶ στέφανοι ποποιεγς τον ὃν δονϑες 

δ02 τίμάω 

ἔτ. 221. 3. αῃὰ 50, ἠαυομν, “σὺν τιμᾷ θεῶν’ 

Ρ. 4. 581]. θεῶν τιμαῖς Ῥ. 4. 2600. 

τἴμάεις} λονιοιιγεὰ τοὶ μὲν ὧν Θήβαισι 
τιμάεντες ἀρχᾶθεν 1. 4. 7. πατρί τὰ 
Κρονίῳ τιμάεντι (τιμιεαντι Π. : οοττ. Ο.-Η.) 

ἔτ. 1404. 64 (88). 

τὶμαλφέω] ἀὁ λοπομν ἰόὸ͵ἑ ἙτἙ εὔχομαι ταύ- 

ταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν Χαρίτεσσιν, 

ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλφεῖν λόγοις νίκαν 
Ν. 9. 64. 

τἰμάορος) δονομνγίηρ ο. ἀδξ. προξενίᾳ 
δ’ ἀρετᾷ τ’ ἦλθον τιμάορος ᾿Ισθμίαισι Λαμ- 

προμάχον μίτραις Ο. 9. 84. 

Τιμάσαρχος) 30η. οἱ Τἰτηιοκτίτοβ οὐ Αἰρίμα, 
νἱοῖοτ ἰῃ σοϑε!ηρ αἱ Νετμθα. Τιμα- 

σάρχου τε πάλᾳ Ν. 4. 10. πάτραν ἵν’ 
ἀκούομεν, Τιμάσαρχε, τεὰν ἐπινικίοισιν 
ἀοιδαῖς πρόπολον ἔμμεναι Ν. 4. 78. 

τμάω)] (τιμᾷ; τιμῶν, -ὥντες: δοτ. (ἐ)τί- 
μᾶσε(ν), ἐτίμᾶσαν; τιμάσαις: Ρΐ΄. τετίμᾶκεν: 

Ρᾶ88. τιμώμενος: δος. τιμώμενος: δοτ. 

τίμᾶθεν εοπὶ.: μέ. τετίμᾶται) δοηομν 

ἄνδρα θνατὸν ᾽Ολύμπου σκοποὶ ἐτίμασαν 

Ο. 1. δὅ. ἐν ἀέθλοις ἐν μάχαις τε πολέμου 

τιμώμενος Ο. 2. 46. Ζεῦ, Κρόνιόν τε 

ναίων λόφον τιμῶν τ’ ᾿Αλφεὸν Ο. δ. 18. 
τιμῶντες δ᾽ ἀρετὰς ἐς φανερὰν ὁδὸν 

ἔρχονται Ο. 6. 72. ᾿Αρκαδίαν τ᾽ εὐάνορα 
τιμᾷ Ο. θ. 80. σνμποσίον τε χάριν κᾶδός 

τε τιμάσαις ἐόν Ο. 7. δ. ἀλλ’ ὦ Ζεῦ 

πάτερ, --- τίμα μὲν ὕμνον τεθμὸν ᾿Ολυμ- 

πιονίκαν Ο. 7. 88. νἱὸν δ’ “!Ακτορος 

ἐξόχως τίμασεν ἐποίκων Ο. 9. 69. τιμά- 
σαῖς πόρον ᾿Αλφεοῦ μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων 

θεῶν Ο. 10. 48. Παιάν τέ σοι τιμᾷ φάος Ρ. 4. 

210. θησανρόν, ὃν περίαλλ᾽ ἐτίμασε 
Λοξίας Ῥ. 11. δ. πόντου τε γέφυρ᾽ ἀκά- 
μαντος ἐν ἀμφικτιόνων ταυροφόνῳ τριε- 
τηρίδι Κρεοντίδαν τίμασε Ν. 6. 41. ἀλλ᾽ 

“Ομηρός τοι τετίμακεν δι᾽ ἀνθρώπων (80. 
Αἴαντα) 1. 4. 87. τετίματαί τε πρὸς 
ἀθανάτων φίλος (Ξο. 'Ηρακλέης) 1. 4. δὅ9. 

Λάμπων δὲ μελέταν ἔργοις ὀπάζων ᾿Ησιό- 
δον μάλα τιμᾷ τοῦτ᾽ ἔπος Ι. 6. 67. τί- 

μαϑεν γὰρ τὰ πάλαι τὰ νῦν τ’ ἀμφικτιό- 
νεσσιν (ΥΝ1].: τιμαθέντας Π.) Παρθ. 2. 42. 



τίμιος 

τίμιος] ἀοπμοιιγεά παρὰ μὲν τιμίοις θεῶν 
Ο. 2. θ6. ἀκίνδυνοι δ᾽ ἀρεταὶ οὔτε παρ᾽ 

ἀνδράσιν οὔτ᾽ ἐν ναυσὶ κοίλαις τίμιαι 

Ο. 6. 11. 

Τιμοδημΐδας} το": οἱ Τἰποάδνιος ὅσσα δ᾽ 
ἀμφ᾽ ἀέθλοις, Τιμοδημίδαι ἐξοχώτατοι 
προλέγονται (-δαμίδα ϑΘοὶςτ.) Ν. 2, 18. 

Τιμόδημος] οἱ Αςπαγηαὶ, νἱοῖοῦ ἴῃ Νοπιοας 
Ῥαηκγαύυτη. ὦ Τιμόδημε (-δαμε 50Ἐτ.) 
Ν, 2. 14. τόν ὦ πολῖται, κωμάξατε Τιμο- 

δήμῳ σὺν εὐκλέι νόστῳ (-δάμῳ 56} γ.) 
Ν. ὦ. 34. 

Τιμόκ' ρῖτος] ἐαῖοτ οἱ ΤΙ πη βάτο. εἴ 

δ᾽ ἔτι ζαμενεῖ Τιμόκριτος ἁλίῳ σὸς πατὴρ 
ἐθάλπετο Ν. 4. 18. 

Τιμόνοος} ἰαίμες οἱ Τἰπιοάεπιοβ, οὐ ἰδ6 

οἶδῃ Τἰπιοδοπιί αἱ. Τιμονόου παῖδ’ 

Ν, 2. 10. 

Τιμοσθένης} εἰάες Ὀτοίποτς οὐ Αἰκίπιοάοῃ. 

Τιμόσθενες, ὕμμε δ’ ἐκλάρωσεν πότμος 
Ο. 8. 16. 

τἰνάσσω] ὑγαπάϊ: δ ἀντίον πῶς ἂν τριό- 
δοντος Ἡρακλέης σκύταλον τίναξε χερ- 

σίν; Ο. 9. 80. ἐν χερὶ δ’ ᾿Αμφιτρύων 
κολεοῦ γυμνὸν τινάσσων φάσγανον ἵκετ᾽ 
Ν. 1. δ2. 

«ἴνω] ((υξ. τείσομεν: δοτ. ἔτεισαν: τπςρὰ. 

τίνεσθαι.) α. δοῖ,, αν θανόντων 

μὲν --- ἀπάλαμνοι φρένες ποινὰς ἔτεισαν 

(5.Ὡγ.: ἔτισαν οοἀά.) Ο. 2. δ8. ὁπᾷ τε 

κοινὸν λόγον φίλαν τείσομεν ἐς χάριν 
(ϑεὩς.: τίσομεν ςοὐά.) Ο. 10. 12. Ρ. 

πχρὰ., γέραγ τὸν εὐεργέταν ἀγαναῖς 
ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τίνεσθαι Ῥ. 2. 24. 

Τιρύνθιος) Τίὶνγ ἴα πρόσθε ποτὲ Τι- 
ρύνθιον ἔπερσαν αὐτῷ στρατὸν μυχοῖς 
ἥμενον ΓἌλιδος Μολίονες ὑπερφίαλοι Ο. 10. 

81. ὑτοὸ βιὰῦ08., Τλαπολέμῳ --- Τιρυνθίων 
ἀρχαγέτᾳ Ο. 7. 18. (Τελαμών), τὸν 

χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον ἄγε (Ξς. Ἧρα- 
κλέης) σὺν Τιρυνθίοισιν πρόφρονα σύμ- 
μαχον Ὶ]. 6. 28. 

Τίρυνς] τὰ εἷἶγ ἔκτανεν Τίρυνθι Λι- 
κύμνιον (Ξ.. Τλαπόλεμος) Ο. 7. 29. Δόρυ- 

κλος --- Τίρυνθα ναίων πόλιν Ο. 10. 68. 

τίς 

τίς] (τίς, τίνι, τίν(α), τίνες; τί, τίνι, τί, τά 
ἃςο.) ὡλοῦ ὡδαὶ ἢ 

1, ἴῃ ἀϊτεοὶ αυσϑβῖ. ἃ. 8:08. τίνα 

βάλλομεν; Ο. 2. 89. τίς ἂν φράσαι δύναιτο; 

Ο. 2. 100. τίς δὴ ποταίνιον ἔλαχε στέφα- 
νον; Ο. 10. 600. τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔν- 

τεσσιν μέτρα --- ἐπέθηκ᾽; Ο. 18, 20. τί δέ 

τις; τί δ᾽ οὔ τις; Ρ. 8. 95. [τίς ἄκρον 

ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενος αἷνὰν ὕβριν 
ἀπέφυγεν; (Ηοτιδη: εἴ τις οοἀἀ.) Ρ. 11. 

68.1 τί φίλτερον κεδνῶν τοκέων ἀγαθοῖς; 
Ι. 1. δ. λέγε, τίνες Κύκνον, τίνες “Ἕκτορα 
πέφνον; 1. ὅ. 89. τίς ἄρ’ ἐσλὸν Τήλεφον 

τρῶσεν; 1. ὅ. 41. τί πείσομα[ι: Πα. 78. 42. 

ἀκτὶς ἀελίου, τί πολύσκοπε μήσεαι; 

Πα. 9. 1. τί ἕλπεαι σοφίαν ἔμμεν; (τ. 61. 1. 

τί κάλλιον ἀρχομένοισιν ἢ καταπανομέ- 
νοῖσιν; (τ. 894. 1. τί θεός; ἔτ. 140 ἀ. τί 

ἔρδων φίλος σοί τε --- εἴην, τοῦτ᾽ αἴτημί σε 

{τ. 188. 1. ς. ἃτί. ἃ 3:}05., τοῦ (5.. ναοῦ) 

δὲ παντέχνοις ᾿Αφαίστον παλάμαις καὶ 
᾿Αθά[νας] τίς ὁ ῥυθμὸς ἐφαίνετο; Πα. 8. 

607. ο. βεπ., “καὶ τίς ἀνθρώπων σε -- 
ἐξανῆκεν γαστρός; Ῥ. 4. 98. “τίς νιν 

ἀνθρώπων τέκεν; Ῥ. 9. 38. τίνι τῶν 

πάρος, ὦ μάκαιρα Θήβα, καλῶν ἐπιχω- 

ρίων μάλιστα θυμὸν τεὸν εὔφρανας; 1. 7. 
1. π΄ ῥῖοὸο δἀν., τυᾶγ, ἐγι υλαὶ γεορεο! ῦ τά 

κέ τις ἀνώνυμον γῆρας --- ἔψοι μάταν; 
(ν. 1. τῇ) Ο. 1. 82. κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο 

κερδαλέον τελέθει; Ῥ, 2. 78. τί κομπέω 
παρὰ καιρόν; Ῥ. 10. 4. {τί δ᾽) ἔθηκας 

ἀμάχανον ἰσχύν τ’ ἀνδράσι; (5υρρ. 

ὌϊΘὮΙ, οὔὰ. οοἀά. Ὀΐοι. ἨΔ].) Πα. 9. 3. 

Ῥ. 1ἀ). τίνα θεόν, τίν᾽ ἥρωα, τίνα δ᾽ 
ἄνδρα κελαδήσομεν; Ο. 2. 2. τίνα κεν 

φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνὴρ Ο. 6. 6. τίς γὰρ 
ἀρχὰ δέξατο ναντιλίας, τίς δὲ κίνδυνος; 

Ρ. 4. 10. ἐπεὶ τίνα πάτραν, τίνα οἶκον 

ναίων ὀνυμάξεαι ἐπιφανέστερον Ῥ. 1. 

δ---κδ. θυμέ, τίνα πρὸς ἀλλοδαπὰν ἄκραν 
ἐμὸν πλόον παραμείβεαι; Ν. 8. 26. “πάτερ 
Κρονίων, τίς δὴ λύσις ἔσσεται πενθέων ;᾽" 

Ν. 10. 76. τ]να πτόλιν, τίν᾽ ἐπί Δ. 4. ς. 

6. 
2. ἱπίγοάυοίπα ἰμάϊτ. ηυοβῖ. ἃ. 8005. 

οὐκ ἔχω εἰπεῖν, τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος 



τίς 

ἔμπεδον ὥρεξε Ν. 7. 67. ἀλλὰ θαυμάζω τί 

με λέξοντι ᾿Ισθμοῦ δεσπόται ἔτ. 122, 18. 

Ὁ. δά). κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα 

περαίτερον ἄλλων, τίς τρόπος ἄνδρα 

προβάσει Ο. 8. 08. δυσθρόου φωνᾶς 

ἀνακρινόμενον ποινὰ τίς ἔσται πρὸς 

θεῶν Ῥ. 4. 68. αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν --- 
πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον, καὶ τίς 

ἄνδρας ἀλκίμους δαίμων ἀπ’ Οἰνώνας 

ἔλασεν Ν. 8. 1δ. ἀλλοτρίοισιν μὴ προ- 
φαίνειν, τίς φέρεται μόχθος ἄμμιν (τ. 42. 1. 

3. ἔταξ. τί κέ τις ἐσχί Δ. 4. Ὁ. 11. 

«ἶς] (τις, τινός, τινί, τινία), τινές; τι, τινί, 

τι} 
Α. 5υ0. 

1. ἀπγνοπε, απιγίδμὲηρ ἃ. εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ 

τις ἕλπεταί τι λαθέμεν {τι ΒΡ». ὈγΖ., οτι. 

οοἀά,.; κε Τυγγη.: λελαθέμεν Μοτηπιβ6ῃ) 

Ο. 1. 64. τά κέ τις ἀνώνυμον γῆρας -“--- 

ἕψοι; Ο. 1. 83. τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις; Ρ. 8. 

90. συγγενεῖ δέ τις εὐδοξίᾳ μέγα βρίθει 
Ν. 8. 40. ἐν δὲ πείρᾳ τέλος διαφαίνεται 
ὧν τις ἐξοχώτερος γένηται Ν. 8. 71. 
ἐπεὶ ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικεν Ν΄. 4. 82. 

μαϑὼν δέ τις ἀνερεῖ Ν. 1. 68. ἵσταμαι δὴ 

ποσσὶ κούφοις, ἀμττνέων τε πρίν τι φάμεν 

Ν, 8. 19. ἐμπείρων δέ τις ταρβεῖ ἐγ. 110. 
Ῥ. ς. πο. σύμβολον δ᾽ οὔ πώ τις ἐπι- 

χθονίων πιστὸν --- εὗρεν Ο. 12, 1. πόθον 
ἔνδαιεν Ἥρα ναὸς ᾿Αργοῦς μή τινα λειπό- 

μενον --- μένειν Ρ. 4. 186. μήτ᾽ ὧν τινι 

πῆμα πορών Ῥ. 4. 297. πόνων δ᾽ οὔ τις 

ἀπόκλαρός ἐστιν Ῥ. δ. δ4. οὔτε τι μεμτττὸν 

οὔτ᾽ ὧν μεταλλακτόν (5Ξ.. τῶν ἐπὶ ταῖς 

τραπέζαις) (τ. 220. 1. ς. ς. βεη. 

ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν᾽ 

εἰπεῖν Ο. 1. δ2. αἀά. πες., Ο. 12. 7, Ρ. 1. 

49, Ρ. 8. 103, ἔτ. 109. 
2. ςοηιέομε, 5οη)λίηρ ἃ. τὰ δ᾽ - 

ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις Ο. 2. δ9. 

ἄπονον δ᾽ ἔλαβον χάρμα παῦροί τινες 
Ο. 10. 22. ἔπορε μόχθῳ βραχύ τι τερπνόν 
Ο. 10. 98. σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί 

τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν Ρ. 1. δῶ. ἄγει 
δὲ χάρις φίλων ποί τινος ἀντὶ ἔργων 

ὀπιζομένα (ςοἀά.: ποίνιμος ςοπὶ. ϑρίεροϊ) 

Ρ. ἃ. 11. {τινες ἑλκόμενοι (οοπὶ. Θποερραγά: 

δ04 τίς 

τινος οοὐά.) Ρ. 2. 90.) ἢ τινα Λατοίδα 

κεκλημένον ἢ πατέρος Ῥ. 8. 67. ὁ δὲ καλόν 

τι νέον λαχὼν Ρ. 8. 88. τοῖσι τέλειον ἐπ᾽ 
εὐχᾷ κωμάσομαί τι παθὼν ἐσλόν Ρ. 9. 89. 

ἐμὲ δ᾽ οὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον 

πράσσει χρέος Ρ. 9. 103. ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος 

οὗτος, ὃ καί τιν’ ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν 
, γνώμας τὸ μὲν δώσει τὸ δ᾽ οὔπω Ρ. 12. 

81. ποτίφορον δὲ κόσμον ἔλαχες γλυκύ τι 
γαρυέμεν Ν. 8. 82. ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτανᾷ 
τε μαχανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τι Ν. 7. 28. 
τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις 

εὖ εἴπῃ τι 1. 4. 41. γλυκύ τι δαμωσόμεθα 

καὶ μετὰ πόνον 1. 8. 8. ὁ δὲ καλόν τι 
', πονήσαις Πα. 2. 60. ἐλαύνεις τι νεώτερον 

ἢ πάρος; Πα. 9. 6. μνάσει δὲ καί τινα 

ναίο[ν]θ᾽ ἑκὰς ἡρωίδος θεαρίας (πιᾶγ τείος 

ἴο ἃ Ρασιε συ! ας ρόγϑοῃ οὐ βοποῦα!ν ἴο δΔὺ- 

βεηΐεεβ, ἴ006}) Πα. 14. 86. γλυκύ τι 

κλεπτόμενον μέλημα Κύπριδος τ. 217. ς. 
ἵπιρν., μακρά μοι αὐτόθεν ἄλμαθ᾽ ὑποσ- 
κάπτοι τις Ν. δ. 20. ἐγκιρνάτω τίς μιν Ν. 9. 

δ0. μαρνάσθω τις 1. ὅ. δ4. Κλεάνδρῳ τις 

ἁλικίᾳ τε λύτρον εὔδοξον, ὦ νέοι, καμά- 

τῶν --- ἀνεγειρέτω κῶμον 1. 8. 1. εἴ. [τ΄ 
109, 1. 8. 606, Πα. 1. 3. Ὁ. ο. ρα. 

ἔννεπε κρυφᾷ τις αὐτίκα φθονερῶν γειτό- 
νων Ο. 1. 47, εἰ δέ τις ἤδη --- λέγει ἕτερόν 

τιν᾽ ἀν’ ᾿Ἑλλάδα τῶν πάροιθε γενέσθαι 

ὑπέρτερον Ρ. 2. 00. ὀπιζομένων δ᾽ ἔμπας 
τις εἶπεν καὶ τόδε Ρ. 4. 80. καί τινα σὺν 

πλαγίῳ ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα τὸν 

ἐχθρότατον φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ (ν. 

Ἐδάϊ, Μησςηι., 1900, 109) Ν. 1. 04. ποντίαν 

χρυσαλακάτων τινὰ Νηρείδων πράξειν 

ἄκοιτιν Ν. ὃ. 80. ἐχρῆν δέ τιν᾽ ἔνδον ἄλσει 
παλαιϊιτάτῳ Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν 
ἔμμεναι Ν. 7. 44. ἁλίκων τῶ τις ἁβρὸν ἀμφὶ 

παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλεκέτω μυρσίνας 
στέφανον 1. 8. 60. πλέον τι λαχὼν (8ς. 

Ζεύς) ἔτ. 884. τῶϊίν.. Λοϊκρῶν τις ἔτ. 

1400. 4. 
3. ἃ. εἴ τις, οί. Β.-ς, Ο. ἃ. εἴ δέ μιν 

ἔχων τις οἶδεν τὸ μέλλον Ο. 2. δ6. ὑγίεντα 

δ᾽ εἴ τις ὄλβον ἄρδει Ο. 8. 28. πολλοὶ δὲ 

μέμνανται, καλὸν εἴ τι ποναθῇ Ο. ὁ. 11. 

φιάλαν ὡς εἴ τις --- δωρήσεται Ο. Ἵ. 1. 



τὶς 

παραπειρῶνται Διὸς ἀργικεραύνου, εἴ τιν᾽ 
ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι Ο. 8. 4. εἰ δὲ 
σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι Ο. 11. 4. ἄνεται 
πάντα βροτοῖς, εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ τις 

ἀγλαὸς ἀνήρ Ο. 14. 7. εἴ τι καὶ φλαῦρον 
παραιθύσσει, μέγα τοι φέρεται πὰρ σέθεν 
Ρ. 1. 87. εἰ δέ τις ἤδη --- λέγει Ῥ. 2. 58. 

““μεμάντευμαι δ᾽ ἐπὶ Κασταλίᾳ, εἰ μετάλ- 
λατόν τι’ Ῥ. 4. 164. εἴ γάρ τις ὄζους --- 

ἐξερείψειεν Ῥ. 4. 208. κέρδος δὲ φίλτατον, 
ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροι Ῥ. 8. 14. εἰ 

γάρ τις ἐσλὰ πέπαται Ρ. 8. 78. εἰ φίλος 
ἀστῶν, εἴ τις ἀντάεις Ρ. 9. 93. εἴ τις ἄκρον 

ἑλὼν --- ὕβριν ἀπέφυγεν (εἴ τις οοἀὰ.: τίς 

Ἠοπιδη) Ῥ. 11. δδ. εἰ δὲ τύχῃ τις ἕρδων 
Ν. 7. 11. εἴ δέ τις ὄλβον ἔχων μορφᾷ 

παραμεύσεται ἄλλους Ν. 11]. 13. εἰ δέ τις 

ἔνδον νέμει πλοῦτον κρυφαῖον 1. 1. 67. εἴ 
τις --- ἄγοι τιμὰς ᾿Ελικωνιάδων 1. 2. 84. 

τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἔρπει, εἶ τις 
εὖ εἴπῃ τι 1. 4. 41. τὰ μακρὰ δ᾽ εἴ τις 

παπταίνει 1. 7. 48. εἰ δέ τις ἀρκέων φίλοις, 
ἐχθροῖσι τραχὺς ὑπαντιάζει Πα. 2. 83]. 

ς. βοη., λαγέταν γάρ τοι τύραννον δέρκε- 

ται, εἴ τιν᾽ ἀνθρώπων, ὁ μέγας πότμος 

Ῥ. 8. 860. εἰ δὲ νόῳ τις ἔχει θνατῶν ἀλαθείας 

ὁδόν Ῥ. 83. 108. εἴ τις ἀνδρῶν --- κατέχει 

φρασὶν αἰανῆ κόρον 1. 8. 1. εἰ γάρ τις 

ἀνθρώπων --- πράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς 

1,60.10. ΡΒ. ὁπόταν τιξ τὺ δ᾽ ὁπόταν 
τις ἀμείλιχον καρδίᾳ κότον ἐνελάσῃ Ρ. 8. 8. 
4. ἃ. πᾶς τις γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων 

λιμὸν αἰανῆ τέταται Ι. 1. 49. Ῥ. τις, 

"παην αοης ἧἢ τιν᾽ ἄγλωσσον μέν, ἦτορ 
δ᾽ ἄλκιμον, λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει 
Ν, 8. 84. ς. ρεπ., καὶ ὑψιφρόνων τιν᾽ 

ἔκαμψε βροτῶν Ῥ. 2. 51. [ο΄. Ν. 1. 64. 
ἀελλοπόδων μέν τιν᾽ εὐφραίνοισιν ἵππων 
τιμαὶ καὶ στέφανοι, τοὺς δὲ πολυχρύσοις 
θαλάμοις βιοτά, τέρπεται δὲ καί τις ἐπ᾿ 

οἶδμ᾽ ἅλιον ναὶ θοᾷ Τδιαστείβων (015) 

ἧς. 221. ς. α να» ἷ. 6. 7,9} “ὄφρα 

τις τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτάτων ἐπιψαύειν 

ἔραται᾽ Ῥ. 4. 92. ἃ. εατὰ σὺν δ᾽ 

ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶν ἄντινα 
σχήσοι τις ἡρώων, ὅσοι γαμβροί σφιν 
ἦλθον Ρ. 9. 116. τὸ κοινόν τις ἀστῶν ἐν 

δ0ὅ τίς 

εὐδίᾳ τιθεὶς ἐρευνασάτω ---- φάος (τ. 109. 1. 

τὰ δ᾽ αὐτὸς ἀντιτύχῃ, ἔἕλπεταί τις ἕκαστος 

ἐξοχώτατα φάσθαι (ΜίιηρατΟΙ: ἄν τις 

τύχῃ ςοἀά.) Ν. 4. 91---2. 

Β. δἀ)., ἃ. 4, ΔΉΥ ὅταν τις --- βρο- 
τήσιος ἀνὴρ --- αὐτὸν ἀνάγῃ Ρ. ὅ. ἃ. 

ὦναξ, ἑκόντι δ᾽ εὔχομαι νόῳ κατά τιν᾽ 

ἁρμονίαν βλέπειν ἀμφ᾽ ἕκαστον ὅσα νέο- 
μαι Ρ. 8. 68. κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς Ηρακλεῖ 

στόμα μὴ περιβάλλει Ῥ. 9. 87. ἐπαοιδαῖς 

δ᾽ ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκεν 

Ν. 8. δύ. δά. περ., πέποιθα δὲ ξένον μή 

τιν᾽ --- δαιδαλωσέμεν Ο. 1. 104. πεῖρας 

οὔ τι θανάτου Ο. 2. 81. τεκεῖν μή τιν’ --- 

πόλιν --- ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν Ο. 2. 983. 

ἀντεβόλησεν τῶν ἀνὴρ θνατὸς οὔπω τις 

πρότερον Ο. 18. 81. ἕτερον οὔ τινα οἶκον 

ἀπεφάνατο πυγμαχία {πλεόνων ταμίαν 

Ν. 0. 28. ἀσκὸς δ᾽ οὔτε τις ἀμφορεὺς ἐλί- 
νυεν δόμοις "(τ. 1040. 4.5 Ὀ. ςο»ηξ, 5οηιδ 

δογίὶ οἱ Μοῖρ’ --- ἐπί τι καὶ πῆμ’ 

ἄγει Ο. 2. 37. αἰτέων λαοτρόφον τιμάν 
τιν᾽ ἐξ κεφαλᾷ Ο. 6. 60. δόξαν ἔχω τιν᾽ 

ἐπὶ γλώσεᾳ λιγνρᾶς ἀκόνας Ο. 6. 82. ἐπὶ 

μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος 

Ο. 2. 46. εἶπέ τιν’ αὐτὸς ὁρᾶν --- γαῖαν 
Ο. 7. 02 τεθμὸς δέ τις ἀθανάτων Ο. 8. 25. 

ἔστιν δὲ καί τι θανόντεσσιν μέρος Ο. 8. 77. 

σύν τινι μοιριδίῳ παλάμᾳ Ο. 9. 25. στάϑ- 
μας δέ τινος ἑλκόμενοι περισσᾶς (τινες 

σοηΐ. ϑπερραζα) Ρ. 3. 90. “᾿μή τι νεώτερον 

ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ κακόν'᾽ Ῥ. 4. 165. καί 

τινα οἶμον ἴσαμι βραχύν Ρ. 4. 2347. οὐ 
θεῶν ἄτερ ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγεν Ῥ. ὅ. 76. 
ἢ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόον ἔβαλεν Ρ.11.89. 

σπεῖρέ νυν ἀγλαίαν τινὰ νάσῳ (-- ἀγλαίας 
τι, Ἐαδάι) Ν. 1. 18. ἔστι δέ τις λόγος 

ἀνθρώπων, τετελεσμένον ἐσλὸν μὴ χαμαὶ 
σιγᾷ καλύψαι Ν. 9. θ. παθόντες πού τι 
φιλόξενον ἔργον (οἴ. Ο. Ὁ.}1. 2. 24. ἐπειδὴ 
τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γε Ταντάλου λίθον 
παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεός 1. 8. 10. ἀπή- 

μονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Θήβαις, ὦ 

πότνια, πάγκοινον τέρας Πα. 8. 9. πολέ- 
μοιο δὲ σᾶμα φέρεις τινός; Πα. 9, 18. ἐκ- 

ράνθην ὑπὸ δαιμονίῳ τινὶ (δείματι α. δ. 

Βῦρρ. Μὴ.) Πα. 9. 84. ἄνδρες θήν τινες 



Τιτᾶνες 

ἀκκιζόμενοι νεκρὸν ἵππον στυγέοισι ἔτ. 

208. 1. εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔπος 

Ο. θ0. 16. ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσσεν ἄλλος 

ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον Ῥ. 2. 18. 

τις -- αυϊάαπη, σδηποῖ Ὅ6 5βῆοννπ ἴο 6 

ἃ να πὰ πιραπίηβ ἱπ Ρὶπάδγ: ἱξ ἰ8β ἃ ροββὶ- 

ὈΠῚῚΥ ἴῃ πο ἐο]ονίωρ ρίδοςβ, Ο. 6. 82, 
Ο. 7. 4δ, Ο. 9. 2ὅ, Ρ. 2. 90, Ρ. 4. 247, 
Ν. 9. 6, ἐς. 208. 1, ν. βυρτὰ.] ς. 
εἴ τις εἰ δὲ δή τιν᾽ ἄνδρα --- ἐτίμασαν 
Ο. 1. δ4. εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται --- 

λαθέμεν Ο. 1. 04. “Μοῖραι δ’ ἀφίσταντ᾽, 

εἴ τις ἔχθρα πέλει" Ῥ. 4. 148. εἰ δὲ --- τί 
οἵ φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρυες ὕμνοι 

ἁμέτεροι τίθεν Ρ. 8, 68. εἰ δέ τις ὄλβος ἐν 
ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτον οὐ φαίνεται 

Ῥ, 12. 28. εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτος 

ἰατληκηκοτοατί προστύχῃ ἔτ. 42. ὅ. εἰ καί 

τι Διωνύσον ἄρουρα φέρει βιόδωρον ἀμα- 

χανίας ἄκος Πα. 4. 25. ο. βεη., κεῖ μοί τιν᾽ 

ἄνδρα τῶν θανόντων ἔτ. 4, οἴ. Ο. ἃ. 
Γ. δἀν., τι ἃ. ο. εἶ, εἴπτερ, {: 42} τοῖν 

εἶ τί τοι Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις νόον 
ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν Ο. 1. 18. 

“'φίλια δῶρα Κυπρίας ἄγ᾽ εἴ τι, Ποσείδαον, 
ἐς χάριν τέλλεται᾽" Ο. 1. 78. εἴπερ τι φιλεῖς 
ἀκοὰν ἀδεῖαν αἰεὶ κλύειν Ῥ. 1. 90. εἴ τι 
πέραν ἀερθεὶς ἀνέκραγον Ν. 7. 78. εἰ δὲ 
γεύεται ἀνδρὸς ἀνήρ τι Ν. 7. 87. Ό. 

α. πον, Ξοηιόδοιυ ΟΥ̓ Οἶδε καί πού τι 
καὶ βροτῶν φάτις Ο. 1. 28. “οὔ τί πον 
οὗτος ᾿Απόλλων᾽' Ρ. 4. 87, ςξ. 1. 2. 24. 
σ. 4υδιγίηρ νΌ., 5ονμελοι ἀλλά τι 

προσφέρομεν ἔμπαν ἢ μέγαν νόον ἤτοι 
φύσιν ἀθανάτοις Ν. 6. 4. νέᾳ δ᾽ εὐπραγίᾳ 

χαίρω τι τὸ δ᾽ ἄχνυμαι Ιο φ«ον»ῖε ἀδργεξ 
Ρ. 1. 18. [τί οἱ (ςοἀὰ. σοπέτα πιοῖτ,: τῷ 
Μίπγαγο!Σ.) Ν. 10. 16. 

Ὁ. ἔταρε. 71εἰ τις ἄτερθενί Πα. 18. Ὁ. 18. 

Ἶ7ιν τοία τις εμ Πα. 18. ο. 1. τί κέ τις εσχί 

Δ. 4. Ὁ. 11. καὶ τι πατί Θρ. ὅ. Ὁ. ὄ. 

ἦν γὰρ τι παλαίφατον ἐγ. 1404. 69 (48). 
Τιτᾶνες) {πε ΤΊϊαη5. λῦσε δὲ Ζεὺς ἄφθι- 

τος Τιτᾶνας Ρ. 4. 291. 

τιτρώσκω] ὠομ! ὦ ἣ πολιῷ χαλκῷ μέλη 

τετ'ρωμένοι ἢ χερμάδι τηλεβόλῳ Ρ. 8. 
48. τὸν γὰρ δας ἀμφὶ βουσίν πως χολω- 

δ0θ 

᾿τλάθῦμος, -ον] ρενγεευεγίνβ 

τλάω 

θεὶς ἔτρωσεν χαλκέας λόγχας ἀκμᾷ Ν. 10. 

θ0. τίς ἄρ᾽ ἐσλὸν Τήλεφον τρῶσεν ἑῷ δορὶ; 
Ι. δ. 42. 

Τιτῦός] βοὴ οἱ Ζουβ δπὰ ἘΠασγα, κἰ!οὰ ὉγῪ 

Ατξοπηΐβ. “Εὐρώπα Τιτυοῦ θυγάτηρ᾽" 
Ρ, 4. 46. “καὶ μάν Τιτυὸν βέλος ᾿Αρτέμιδος 

θήρευσε κραϊπνόν'’ Ῥ. 4. 90. ᾿Αλέρας υἱόν 
(5ο. Τιτυόν: δὰ Πα. 18. Ὁ. 8 τονοςανὶξ 

Τυγγη) ἔτ. 294. 

τίω] ἐνεασιγέ καὶ γὰρ ὁ πόντιος ᾽Ορσίι- 

τἹρίαινά νιν περίαλλα βροτῶν τίεν Πα. 9. 
48. Ἰνος τ᾽ ἑστίαν [(τιεεσ Π, οοττ. Ο-Η.) 

Παρθ. 2. 106. 

ὦ Τιμόδημε, 

σὲ δ’ ἀλκὰ παγκρατίου τλάθυμος ἀέξει 
Ν, 2. 1δ. κάπρῳ δὲ βουλεύοντα φόνον 

κύνα χρὴ τλάθυμον ἐξευρεῖν τ. 284. 8. 

τλάμων] ἐπάμνγίηρ τλάμονι ψυχᾷ παρ- 
ἐμειν᾽ Ῥ. 1. 48. 

Ὑλάπόλεμος] οἱ Τίτνης, βοὴ οἱ ΗοτΔΚΙς8 
8πη4 ᾿Αϑβιγάαπιεῖξ. ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ 

ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμον ξυνὸν ἀγγέλλων 
διορθῶσαι λόγον, 'Ηρακλέος εὐρνυσθενεῖ 

γέννᾳ (τοῖς 'Ροδίοις, ἀπὸ Τληπολέμον 

Ἡρακλείδαις οὖσιν᾽ ἐπεὶ ὁ Τληπόλεμος 

φυγὼν ἐξ "Ἄργους διὰ τὸν Λικυμνίον τοῦ 
μήτρωος φόνον ἀπήει μετὰ νεῶν καὶ κατὰ 

χρησμὸν ᾧκισε ἱΡόδον Σ.) Ο. 1. 20. τόθι 

λύτρον συμφορᾶς οἰκτρᾶς γλυκὺ Τλαπο- 
λέμῳ ἵσταται Τιρυνθίων ἀρχαγέτᾳ ὥσπερ 

θεῷ, μήλων τε κνισσάεσσα πομπὰ καὶ κρί- 

σις ἀμφ᾽ ἀέθλοις (ἔστι δὲ αὐτοῦ ἱερὸν καὶ 

τάφος ἐν 'Ρόδῳ᾽ οἱ γὰρ συστρατευσάμενοι 
αὐτῷ διήγαγον τὰ ὀστᾶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιλίου 

εἰς τὴν Ρόδον. τελεῖται δὲ καὶ ἀγὼν ἐπι- 

τάφιος ἐν τῇ πόλει Τληπολέμον, κατὰ δὲ 

ἑτέρους ἱερὸς ᾿Ηλίῳ Σ.) Ο. 7. 77. 

' τλάω] (ἕπτ. τλάσομαι; ἀος. ἔτλαν; τλᾷᾶϑθι; τλάν- 

των.) ἃ, ἐπάμγε τλάντων δ᾽ ἔπειτα 

θεοὶ συνετέλεσσαν (3ς. τῶν ᾿Αβδηριτῶν) 

Πα. 2. 64. ο. ἀοο., ἔτλαν δὲ πένθος οὐ 

φατόν 1. 7. 3)... Ὁ. ς. ἱπί., λαυε ἐδε εοι- 
γαρε ἰο τλᾶθι τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ 

Κυράνας θέμεν σπουδὰν ἅπασαν ΡῬ. 4. 276. 

“οὐκέτι τλάσομαι ψυχᾷ γένος ἀμὸν ὀλέσ- 
σαι Ρ. 8. 41. 



τόθι 

τόθι] «4. “λένε τόθι δένδρεα θάμβαινε 
σταθείς Ο. 8. 82. τόθι λύτρον σνμφορᾶς 

οἰκτρᾶς γλυκὺ Τλαπολέμῳ ἵσταται Ο. 7. 
11. τόθι γὰρ γένος Εὐφάμον --- τέλλετο 
Ῥ. 4. 256. τὸ μὲν μέγιστον τόθι χαρμάτων 

ὥπασας, οἴκοι δὲ Ῥ. 8. 04. “τόθι παῖδα 

τέξεται Ῥ. 9. 59. καὶ τόθι κλειναῖς {τ᾽} 
᾽Ερεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς (τ᾽ ΞυρρΡ. 
Βοσγρῖς: καὶ τόθι. κλειναῖς δ’ Ησγπο) 1. 3. 

19. Ἰκαὶ τόθι νί Ρ. Οχγ. 1792, ἐς. 84. 
Ὁ. τεῖ., α. λεγε Νεοπτόλεμος δ᾽ ἀπείρῳ 

διαπρυσίᾳ (8... κρατεῖ), βουβόται τόθι 

πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται Δωδώναθεν 
ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ιόνιον πόρον Ν. 4. δ2. 

ἄλσος ᾿Απόλλωνος, τόθι Λατοίδαν θαμινὰ 

Δελφῶν κόραι --- μελπόμεναι ποδὶ κρο- 

τέοίντι Πα. 6. 18. β. ἰο α ῥίαεε ὠλενε, 
τυλίηηιεν ἕνεικέ τε χρυσέῳ παρθένον 

ἀγροτέραν δίφρῳ, τόθι νιν πολυμήλου καὶ 
πολνυκαρποτάτας θῆκε δέσποιναν χθονός 

Ρ. 9. 6. 
τοι] Ῥαγᾷς]ς, ΠούτηΠν ἰῃ βεοοπὰ μΡοβιτοπ, 

οἱΐοῃ μαγὰ ἰο ἀϊπετεπεαϊε ἔγοπι {π6 ῥτο- 

πουῃ: ἐξ πηρ}168 πδὲ ἴπ6 Ροὶπὲ οἱ ἃ βίδίε- 

τισπὶ 8που]ὰ ὈᾺ ἔδιναν ἰο {πο ᾿ἰβίθηογ. 

1. ἴῃ ῥηης. οἹ., ἃ. ΟΡ Δϑἰβίηρ ἃ ρο8- 

ἰᾶνε 5ιαίεπιεπξ, 685Ρ. με ροΐϊπξ οἵ ἃ σαντα 

ΟΥΓ πασγαῖῖνο.. ἔσχε τοι ταύταν μεγάλαν 
ἀυάταν Ρ. 8. 24. ὦ θεόμορ᾽ ᾿Αρκεσίλα, σύ 
τοι Ῥ. δ. ὁ. σύ τοι σχεθών νιν ἐπὶ δεξιὰ 
χειρός, ὀρθὰν ἄγεις ἐφημοσύναν Ρ. 0. 19. 

ἦλθέ τοι Νεμέας ἐξ ἐρατῶν ἀέθλων πεαῖς 

ἐναγώνιος Ν. 6. 11. βοαθοῶν τοι παρὰ 
μέγαν ὀμφαλὸν εὐρυκόλπου μόλεν χθονός 

Ν, 1. 88. ὅ τοι πτερόεις ἔρριψε Πάγασος 
δεσπόταν Ι. 7. 44. "'χθόνα τοί ποτε καὶ 

στρατὸν ἀθρόον πέμψαν κεραυνῷ τρι- 
ὀδοντί τε ἐς τὸν βαθὺν Τάρταρον" Πα. 4. 
42. ὁ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων σὸν 
ἐγγνάλιξεν ὄλβον εὐρύοπα Κρόνου παῖς 
Πα. 6. 182, πολύ τοι φέριστον ἀνδρὶ 

τερπνὸς αἰών ἔτ. 12θ0.1. Ῥ. ᾽ῃ απ ρ δίς 

Ῥοβίτῖνα 5βἰατοπιεηΐ, [οἸ]οὐνίπρ ἱπιρν. μὴ 

κρύπτε κοινὸν σπέρμ᾽ ἀπὸ Καλλιάνακτος" 
᾽Ερατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει θαλίας 
καὶ πόλις Ο. 7. 98. τόνδε κῶμον καὶ 

στεφαναφοοίαν δέξαι. μέγα τοι κλέος 

δ07 τοι 

αἰεί, ᾧτινι Ο. 8. 10. ἴσθι, γλυκεῖάν τοι 
Μενάνδρον σὺν τύχᾳ μόχθων ἀμοιβὰν 

ἐπαύρεο Ν. ὅδ. 48. (ε(. Ν. 7. 727. Ζεῦ 
πάτερ, ἀγλαίαισιν δ᾽ ἀστυνόμοις ἐπι- 

μεῖξαι λαόν. ἐντί τοῖ φίλιπποί τ᾽ αὐτόθι 

Ν. 9. 32. καὶ παλαισμάτων λάβε φροντίδ᾽" 

ἀγὼν τοι χάλκεος δᾶμον ὀτρύνει Ν. 10. 22. 

(εξ. Ν. 10. 82.) εἶδον, ὦ ’᾿Απολλωνιάς᾽' 

ἀμφοτερᾶν τοι χαρίτων σὺν θεοῖς ζεύξω 
τέλος 1. 1. θ. ς. ἴῃ επρῃδας πε. 
ϑίδιοπιεηΐξ, 650. ΓΟ] ον Ως ἱρν. πτερό- 

ἐντα δ᾽ ἵει γλυκὺν Πυθῶνάδ᾽ ὀιστόν᾽ οὔτοι 
χαμαιπετέων λόγων ἐφάψεαι Ο. 9. 12. 

στάσομαι" οὔ τοι ἅπασα κερδίων φαίνοισα 

πρόσωπον ἀλάθει᾽ ἀτρεκής Ν. δ. 16. μήτ’ 

ἀρετάν ποτε σιγάτω πατρῴαν, μηδὲ τούσ- 

δε ὕμνους᾽ ἐπεί τοι οὐκ ἐλινύσοντας αὐτοὺς 

ἐργασάμαν 1. 2. 46. μαρνάσθω τις ἕρδων 
ἀμφ᾽ ἀέθλοισιν γενεὰν Κλεονίκου ἐκμα- 

θών: οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος 

ἀνδρῶν 1. δ. δθ6. οὔτοι μὲ ξένον οὐδ᾽ 

ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ Θῆ- 

βαι ἔτ. 1984. ἀ. ἰπ ῥτγονεγὺ, τιδχίπη. 

οὐ ψεύδει τέγξω λόγον᾽ διάπειρά τοι βρο- 
τῶν ἔλεγχος Ο. 4. 18. ᾿ΑΙδα τοι λάθεται 

ἄρμενα πράξαις ἀνήρ Ο. 8. 72. καλός τοι 
πίθων παρὰ παισίν, αἰεὶ καλός Ῥ. 2. 72. 
λαγέταν γάρ τοι τύραννον δέρκεται --- ὁ 

μέγας πότμος Ρ. 8. 86. Διός τοι νόος μέγας 

κυβερνᾷ δαίμον᾽ ἄνδρων φίλων Ῥ. ὅ. 122. 
σὺν θεῷ γάρ τοι φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώ- 
ποισι παρμονώτερος Ν. 8. 17. ς. αἵ- 

Πττηδῖῖνο, δηϑινοίης 4ποϑξ. ἔπεχε νῦν 

σκοπῷ τόξον, ἄγε θυμέ᾽ τίνα βάλλομεν ---; 

ἐπί τοι ᾿Ακράγαντι τανύσαις αὐδάσομαι 

ἐνόρκιον λόγον ἀλαθεῖ νόῳ Ο. 2. 90. τέρας 

δ᾽ ἐὸν εἶπέν σφι᾿ ᾿““τρέω τοι πόλεμον'" Πα. 
4. 40. ἢ. ἰπ ν 8, σύν τοι τίν κεν 
ἁἀγητὴρ ἀνὴρ --- τράποι Ρ΄. 1. 039. κα. ἴα 

δροάοβίὶβϑι εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσ- 
σεῖ, μέγα τοι φέρεται πὰρ σέθεν Ῥ. 1. 87. 

εἰ δὲ σώφρων ἄντρον ἕναι᾽ ἔτι Χίρων ---, 

Ιατῆρά τοί κέν μιν πίθον παρασχεῖν Ῥ. 8. 

θ6. 
2. ἰῃ βυροτγά. τα]. ο1.. κόρῳ δ᾽ ἕλεν ἄταν 

ὑπέροπλον, ἄν τοι πατὴρ ὕπερ κρέμασε 

καρτερὸν αὐτῷ λίθον (ἄν τοι Τοππεὶ: τάν 



τοίνυν 

οἱ εοἀὐά.: ἅν οἱ Ἠδετπδηπ) Ο. 1. δή. 

(Πιτάναν) ἄ τοι --- λέγεται παῖδα ἰόπλο- 
κὸν Εὐάδναν τεκέμεν Ο. 6. 29. τί ἔλπεαι 

σοφίαν ἔμμεν, ἂν ὀλίγον τοὶ ἀνὴρ ὑπὲρ 
ἀνδρὸς ἴσχει; ἔν. 61. 1. 

3. σοιηθίποα τἱῖν ΟΥΠΟΙ ρδτγίῖο]ο5, ΓΝ 
δέ τοι, ἐγὼ δέ τοι φίλαν πόλιν μαλεραῖς 
ἔπιφλέγων ἀοιδαῖς Ο. 9. 21. εἴ δὲ τοι 

μάτρῳ μ᾽ ἔτι Καλλικλεῖ κελεύεις στάλαν 

θέμεν Ν. 4. 79. ε8ρ. ἐπ πιαχίηιβ, τὸ διδά- 
ξασθαι δέ τοὶ εἰδότι ῥάτερον Ο. 8. δ9. 
ποτὶ κέντρον δέ τοῖ λακτιζέμεν τελέθει 
ὀλισθηρὸς οἶἷμος Ρ. ὃ. 94. σοφοὶ δέ τοι 

κάλλιον φέροντι καὶ τὰν θεόσδοτον δύνα- 
μιν Ῥ. δ. 12. δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον μοῦνα 

ποιμαίνοντι τὸν ἄλπνιστον Ι. δ. 13. 

ἀυῦ., {ἔστι δέ τοι χέκωνγ κακίει! κατι- 

νός (δὲ τειχέων ςοηΐἱ. ΒοΘΟΚΗ) ἐς. 188. 

[μάλα δέ τοῖ (οοὐά.: οἱ ΒοεςκὮ) Ο. 10. 

81] ΒΒ. ἀλλά τοι, ἀλλά τοι ἤρατο 
τῶν ἀπεόντων Ρ. 8. 80. ἀλλ’ ᾿Ομηρός τοι 

τετίμακεν δι᾽ ἀνθρώπων 1. 4. 37, εἰ. 

Ν, 10. 82. ς. καίτοι, καί τοι, σ"4 γεί 

καί τοί ποτ᾽ ᾿Ανταίου δόμους --- προσ- 

παλαίσων ἦλθ᾽ ἀνὴρ (καί τοὶ ποτ᾽ ν. 1.) 
Ι. 4. 83... ἀἀ, γάρ τοι, Ρ. 8. 8δ, Ν. 8. 17, 
εἴ. ἐπεί τοι 1. ἃ. 46. δ. ἦ τοι, ἢ τοι, 

ν. ἧτοι. 

4, νδε τοι οἴκοθεν ἐγ. δ. ἃ. 

τοίνυν] Ιδενείογσ χρὴ τοίνυν πύλας ὕμ- 
νων ἀναπιτνάμεν αὐταῖς Ο. 6. 27. ἑκόντι 

τοίνυν πρέπει νόῳ τὸν εὐεργέταν ὑπαν- 

τιάσαι Ρ. δ. 48. 
τοῖος} «οὐ (89 888 Ὀεεη ἱπάϊοςδέεα) 

“Ἔσομαι τοῖος (Ὀγς.: τοιοῦτος εοἀά.) 

Ρ. 4. 157. τοίαισιν ὀργαῖς εὔχεται ἀντι- 
ἀσαις ᾿Αἰδαν γῆρας τε δέξασθαι πολιὸν 
ὁ Κλεονίκου παῖς 1. 6. 14. 7ιν τοία τις 

ἐμί Πα. 13. ς. 1. 
τοιόσδε) «. τπεῦ ας “δὶς τοίοτγτίηᾳ ἰὼ ἴθ 

Ῥοςπὶ ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν 
ἀπὸ τόξων Δία --- ἐπίνειμαι --- τοιοῖσδε 

βέλεσσιν (ν. Ἱ. μέλεσσιν) Ο. 9. 8. (φάμα) 

ὦπασεν τοιάδε τῶν τότ᾽ ἑόντων φύλλ᾽ 

ἀοιδᾶν 1. 4. 27. ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ 
τοιαίδε τιμαὶ καλλίνικον χάρμ᾽ ἀγαπά- 

ζοντι (ἰ. ε. αἱ τῶν νικηφόρων τιμαί Σ: 

δ08 τόκος 

τοιᾷδε τιμᾷ ΣΥΡ᾿)} 1. δ. δ4. ἀλλὰ θαυμάζω, 
τί μὲ λέξοντι ᾿Ισθμοῦ δεσπόται τοιάνδε 

μελίφρονος ἀρχὰν εὑρόμενον σκολίου {τ. 

122. 14. Ὁ. πο ας ἰοϊοως καὶ 

τοιᾷδε κορυφᾷ σάμαινεν λόγων Πα. 8Α. 18. 

τοιοῦτος ἃ. Ξε (85 458 Ὀδοῃ ἰπαἰςαίοῦ) 

αἰεὶ δὲ τοιαύταν --- αἷσαν ἀστοῖς καὶ βασι- 

λεῦσιν διακρίνειν ἔτυμον λόγον ἀνθρώπων 

((. 6. ϑςἢ 88 ἔδε ᾿ογίαπϑ ν. 866) Ρ, 1. 67. 

εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος (5ς. οἷον 
φθονεροῖς) Ν, 8. 86. ῥτο βυῦβ., μὴ νῦν 
λαλάγει τὰ τοιαῦτ᾽ Ο. 9. 40. τοὶ μὲν --- 

Ὑάρνον τοιαῦτ᾽ Ῥ. 4. 94. τοιαῦτα μὲν 
ἐφθέγξατ᾽ ᾿Αμφιάρηος (τοϊαῦτα τηεῖτο 
ΠαρίξαταςΣ) Ρ. 8. δ5. Ῥ. ὁμοῦ ἃς ἰοἱϊοις 

εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔπος Ο. 8. 16. 

αὔδασε τοιοῦτον ἔπος (Ηςεγηε: τοιοῦτόν 

τι οοἄά.: τοιοῦτόν γ᾽ Ῥαυν) 1. 6. 42. 
ς, ἄν)θεα τοια[ὑτ --- Ἰύμνήσιος δρέπῃ Πα. 
12. 4. 

τοῖχος) τα σχάλκεοι μὲν τοῖχοι χἀλκίεαί)} 
᾿ θ᾽ ὑπὸ κίονες ἕστασαν (οὐ τὰς ἐἈιτά τεαρῖα 
οἵ Αροῖϊο αἱ Πεϊρῃί) Πα. 8. 68. 

τόκα] τόκα --- τόκα, τόκα --- τότε, αἱ οἸδ 

“μια, αἱ ἀποίμεγν ἀρούραισιν, αἴτ᾽ ἀμεῖ- 
βόμεναι τόκα μὲν ὧν βίον ἀνδράσιν ἐπη- 
ετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, τόκα δ᾽ αὖτ’ 

ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν Ν. 6. 10. 

οἱ ὦπασε θησαυρὸν δίδνμον μαντοσύνας, 

τόκα μὲν φωνὰν ἀκούειν ---, εὖτ᾽ ἂν δὲ --- 
κτίσῃ --, τότ’ αὖ χρηστήριον θέσθαι 

τοκεύς] (-ἐων, -εὕσι(ν).) ν]. ἃ. βανεη 8 

. ἀμφοτέροις ὁμοῖοι τοκεῦσι Ῥ. 2. 48. ᾿᾿άμε- 

" πέρων --- ἀρχεδικᾶν τοκέων᾽᾿ Ῥ. 4. 110. 

"'ἀμετέρων τοκέων᾽᾿ Ἐν. 4. 180. ὄφρα Μη- 
δείας τοκέων ἀφέλοιτ᾽ αἰδῶ Ῥ. 4. 218. 

ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάν 

Ρ. 6. 42. τί φίλτερον κεδνῶν τοκέων ἀγα- 
᾿θοῖς; 1. 1. δ. Ἰτοκεῦσιγί Θρ. 4. 17. Ὁ. 

ἀποθείονϑ χρὴ δ᾽ ἄνδρα τοκεῦσιν φέρειν 

βαθύδοξον αἷσαν (Ο-Ἡ: τοκευσι ἢ.) 
Πα. 2. δ1. 

τόκος] βαγηνεηι τὐν ἐπίενεσί ταθῖ, ὅμως 
᾿ δὲ λῦσαι δυνατὸς ὀξεῖαν ἔπιμομφὰν τόκος 

θνατῶν, (εἴ. χρέος ν. δ; ϑομαάοιναϊαΐ, 

2181) Ο. 10, 9. 



τόλμα 

τόλμα] (-α, -ᾳ, -αν.) ἀανγίηρ, οοπγαρέ 

τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις ἕσποιτο 

Ο. 9. 82. τόλμα τέ μοι εὐθεῖα γλῶσσαν 

ὀρνύει λέγειν Ο. 18. 11. ὃς ἂν -- τὰ 
μέγιστ᾽ ἀέθλων ἕλῃ τόλμᾳ τε καὶ σθένει 
ῬΡ. 10. 24. τόλμαν τε καλῶν ἀρομένῳ 

ἑοιγαρέ ἴον ποῦῖε αεἰς Ν. Ἴ. 89. οὐδ᾽ ἀμόχ- 
θῳ καρδίᾳ προσφέρων τόλμαν παραιτεῖται 

χάριν Ν. 10. 80. τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν 
ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ (8ς. 
Μέλισσος) 1. 4. 46. τόλμα τέ μιν ζαμενὴς 

καὶ σύνεσις πρόσκοπος ἐσάωσεν (τ. 231. 

τολμᾶεις] ἀανίηρ “τολμάεις ᾿Επιάλτα 

ἄναξ᾽᾽" Ρ. 4. 89. 
τολμάω)] α. ς. δςς., υγε ὅσαι τ᾽ εἰσὶν 

ἐπιχωρίων καλῶν ἔσοδοι, τετόλμακε Ῥ. δ. 

111. Ὁ. ο. ἰπΐ., λαυε ἰλὲ ἐομγαρδ ἰο 

ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν ἐστρὶς ἑκατέρωθι μεῖ- 

ναντες ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν ψυχάν 
Ο. 2. 08. μόρσιμ᾽ ἀναλύεν Ζεὺς ὁ θεῶν 
σκοπὸς οὐ τόλμα Πα. 6. 94. 

τομά] Ξωγρενν τοὺς δὲ τομαῖς ἕστασεν 

ὀρθούς Ῥ. 8. 83. 
Τόμαρον)] 84 πιουπίαϊπ ποᾶτ Ὠοάομα ἴῃ 

Ἐρίγοβ. σχεδὸν δὲ Το]μάρου (αξ Ἰεφὶς 

5. Καὰξ σχεδὸν δῖ... Ἱμαριον.) Πα. 6. 
109 )πτυχὶ Τομάρον!( ἔτ. ὅ9. 1. 

τόνος] εἰνεϊοὴ στάδιον μὲν ἀρίστευσεν, 
εὐθὺν τόνον ποσσὶ τρέχων (ΤΙ ΐοΓΒΟᾺ: 
εὐθύτονον ςοἀὰ.) Ο. 10. θέ. 

τόξευμα] αἀνγγοὺ ταςξ. οἱ ϑοὴηᾷ πολλὰ μὲν 
ἀρτιεπὴς γλῶσσά μοι τοξεύματ᾽ ἔχει περὶ 

κείνων κελαδέσαι 1. δ. 47. 

τοξεύω] ςἦοοῖ πιοεῖ., οἱ τῃ!ς ἀττονβ οἱ βοπᾷ 

οἵ μὲν πάλαι --- ῥίμφα παιδείους ἐτόξευον 
μελιγάρνας ὕμνους 1. 2. 8. 

τόξον] (οὐ, -ῳ, “ον; -ων, -οισίι), -οισιν.) 

9., δοῖσ: Ρ]., ἀγγοῖῦς ἀργνυρέῳ τόξῳ 
πολεμίζων Φοῖβος Ο. 9. 82. χρυσέοις 

τόξοισιν ὑπ᾽ ᾿Αρτέμιδος Ρ. 8. 10. ἐν 

πολέμῳ τόξοις ἀπὸ ψυχὰν λιπὼν ΡῬ. 8. 

101. δμᾶθεν δὲ κεραυνῷ τόξοισί τ᾽ ᾿Απόλ- 
λωνος Ρ. 8. 18. ἕλπομαι μέγα εἰπὼν σκο- 

ποῦ ἄντα τυχεῖν ὦτ᾽ ἀπὸ τόξον ἰείς Ν. 6. 

28. δῃά 80 πιςῖ. οὗ τῆς αἴτοννβ οὗ β0ῃᾷ, 

ἔπεχε νῦν σκοπῷ τόξον, ἄγε θυμέ Ο. 3. 89. 
ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων Ο. 9. ὅ. 

δ09 τότε 

οἵ νῖπο, ἀέξονται φρένας ἀμπελίνοις τόξοις 
δαμέντες ἔτ. 124. 1]. 

τοξότας) δἀ)., ἀγελέν ᾿Αμαζονίδων --- 
τοξόταν βάλλων γυναικεῖον στρατόν Ο. 18. 

89. Ποίαντος υἱὸν τοξόταν Ρ. 1. ὅ8. 

τοξοφόρος} δοιυ εαγνγίηρ Κρῆτες «-- 

τοξοφόροι Ρ. δ. 41. οἱ ΑΡΟοΙΙο, τοξοφόρον 
Δάλου θεοδμάτας σκοπόν Ο. 06. 69. τοξο- 

φόρον τελέσαι γόνον Πα. 7Β. 62. 

τόσ(σ)ος] ἃ. οοττοὶ., τόσον --- τόσσον, “0 
νιοὶ -ττ 5 οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσον 

γε μαλθακὰ τεύχει γνῖα, τόσσον εὐλογία 

φόρμιγγι συνάορος Ν. 4. 4--ὃ. Ὁ. ῥτὸ 
800 5., 50 γῆ, 50 ΗΚ παρθένος τόσα 

εἰπεῖν ἔδοξεν Ο. 18. 71. οὐ τετραορίας γε 

πρὶν δυώδεκα πέτρῳ ἧροάς τ᾽ ἐπεμβεβαῶ- 
τας ἱπποδάμους ἕλεν δὶς τόσους Ν. 4. 80. 

ς. οὐκ ἄναλκις ὡς τόσον ἀγῶνα δῦναι (ἀὲ 
Ῥοξυβ8 αὐ Ο. 1. 81 τείετεπάυπι, ποῖξ, 

5π61}} γέτ. 8342. 
τοσοῦτος π. 5. ὕτο βἄν., ςοττοῖ., τοσοῦτο 

- ὅσον, ας [ἂν ας μακρὰ δισκήσαις 

ἀκοντίσσαιμι τοσοῦθ᾽, ὅσον ὀργὰν Ζεινο- 
κράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυκεῖαν ἔσχεν 
Ι. 3. 88. 

τόσσαι} ἀείεςξ. δοτ. -- τυχεῖν τόσσαις 
ἄιεν ναοῦ βασιλεὺς Λοξίας λό παῤῥεηεά Ιο 

φεε Ῥ. 8. 27. ς. ρει., τόσσαι καλῶν (ἐπὶι- 

τυχεῖν ναγαρὶιγ. Ἐπ5:Δ 1811) ἔτ. 22. 

τοσσόσδεΐΪ τ. Ρ]. ῥτο δᾶν., 59 γηποὴ, ἰο δὶς 
ἐχίεηί εἴη σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον 

πατεῖν, ἐμέ τε τοσσάδε νικαφόροις ὁμιλεῖν 
Ο. 1. 116. 

τότε] ἰλεη, αἱ δ αι ἐἶν:ε 1. τοίοττί πα ἴο 
Ραϑδὲ ἔπις, ἃ. Δηβϑνο ΠΩ ἃ ρῥζονίουϑ 

ταπιροζαὶ) οἱ., ἰοιτοάυςεαὰ Ὁν α. ὁπότε: 

ὁπότ᾽ ἐκάλεσε πατὴρ ---, τότ᾽ ᾿Αγλαοτρί- 

αιναν ἁρπάσαι Ο. 1. 40. ἀλλ’ ἁ Κοιογενὴς 
ὁπότ᾽ --- ἐπέβα νιν, δὴ τότε τέσσαρες --- 
ἀπώρονσαν --- κίονες τ. 88 ἀ. δ. ὁπότ᾽ --- 

εὔοδμον ἐπάγοισιν ἕαρ φντὰ νεκτάρεα. 

τότε βάλλεται, τότ᾽ ἐπ᾽ ἀμβρόταν χθόν᾽ 

ἐραταὶ ἴων φόβαι ἴτ. 7δ. 16. β. ἁνίκα: 
(ἀνίκ᾽ ν. δ) ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε 

τ. 124. 8. (ἀνίχ᾽ ν. 38) τότε καὶ φαυσίμ- 
βροτος δαίμων --- μέλλον ἔντειλεν --- χρέος 

Ο. 17. 39. Ὑ. ἐπεί ἀλλ᾽ ἐπεὶ τείχει 



τοτέ δ1᾽0 

θέσαν ἐν ξυλίνῳ σύγγονοι κούραν ---, τότ᾽ 
ἔειπεν Ῥ. 8. 40. δ. εὖτε οἱ ὥπασε 

θησανρὸν δίδυμον μαντοσύνας, τόκα μὲν 
φωνὰν ἀκούειν ---, εὖτ᾽ ἂν δὲ --- κτίσῃ ---, 
τότ᾽ αὖ χρηστήριον θέσθαι κέλευσεν Ο. 6. 

70. δ. δηβνσίηξ 8 ργονίουβ ορΟΓΔΙ 
νοτγὰ (πάλαι ν. 1.) ἁ Μοῖσα γὰρ οὐ 
φιλοκερδής πω τότ᾽ ἦν οὐδ᾽ ἐργάτις ---, 
νῦν δ᾽ (ν.}. ποτ᾽) 1. 23. 6. (φάμα παλαιά 

ν. 22) ἅ τε --- ὥπασεν τοιάδε τῶν τότ᾽ 
ἐόντων φύλλ᾽ ἀοιδᾶν 1. 4. 217. (ποτ᾽) 

τότε χρύσεαι ἀέρος ἔκρυψαν κόμαι Πα. 
0. 137. ς. τοίετγτίην ἴο βοπις οἰ ογινί88 

υηϑροοεὰ ἐπα αἀ. καὶ τότε καὶ 
τότε γνοὺς Ῥ. 8. 81. “καὶ τότ᾽ ἐγὼ [τ. 
108. 4, οί. τότε καὶ Ο. 2. 88 Ββ. δὴ 
τότε δὴ τότ᾽ ἐς γαῖαν πορεύεν θυμὸς 
ὥρμα ᾿Ιστρίαν νιν Ο. 8. 25. εἴ. δὴ τότε (τ. 

884. δ. γ. τότε μέν, ψ ἢ} πὸ οοη- 
ἐγαβϑείηρ εἰπε εχργοββοὰ (Αδραστος) 

ὃς τότε μὲν βασιλεύων κεῖθι --- ἄμφαινε 

κυδαίνων πόλιν Ν. 9. 11. δ. τότε γάρ 
"τότε γὰρ μεγάλας ἐξανίστανται Λακεδαί- 

μονος --- νῦν γε μὲν" Ῥ. 4. 48, οἱ. 1. 2. 0, 
Ο. 18. 108. 
2. τείοττίη ἴο υἴυτς τά τ᾽ ἐσσόμενα 

τότ᾽ ἂν φαίην σαφές. νῦν δ᾽ Ο. 18, 103. 
3.[τὰῦ. ἸΙἸζοι τότ᾽ ἀμφί ἐγ. 1404. δ0 (24). 

τοτὲ] τοτέ --- - τοτέ, αἱ ον" ἰΐπιε, αἱ ἀποίλον 
(θεόν) ὃς ἀνέχει τοτὲ μὲν τὰ κείνων, τότ᾽ 

αὖθ᾽ ἑτέροις ἔδωκεν μέγα κῦδος Ρ. 2. 89. 
τοὔνεκα] ν. ἕνεκα. 
τουτἄκι(ς)}} αἵ (λὲς ἐπε (86. {πᾶξ 1 πᾶνο 

ἐπαϊςαιςά.) “τοντάκι δ᾽ οἰοπόλος δαί- 

μὼν ἐπῆλθεν’ Ῥ. 4. 28. καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς 

σπέρμ᾽ ἀρούραις τουτάκις ὑμετέρας ἀκτῖ- 
νος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον Ῥ. 4. 266. 

Λαπιθᾶν ὑπερόπλων τοντάκις ἦν βασιλεύς 

Ῥ. 9. 14. τοντάκι πεξαμένας τ. 320. τοντά[ 

(τουτάκι νεῖ τοῦτ’ ἄρα 1κοὐς}.} ἐγ. 109, 48. 
τράγος] δε ξοαί Μένδητα -- αἰγιβάται 

ὅθι τράγοι γνναιξὶ μίσγονται {τ. 201. 8. 
τράπεζα] (-αν, -ἄν, -αισ(").)} 4. ἰαδίε, {ἰξ., 

{ματι (ο(. ΜΔ]. οα Ευτ., Ηετ, 388.) οἷα 

παίζομεν φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπε- 
ζαν Ο. 1. 17. τραπέζαισί τ᾽ ἀμφὶ δεύτατα 

κρεῶν σέθεν διεδάσαντο Ο. 1. δ0. πλείσται- 

τρεῖς 

σι βροτῶν ξεινίαις αὐτοὺς ἐποίχονται 

τραπέζαις (5ς. θεούς) Ο. 8. 40. οὐκ᾽ ἔμειν’ 

ἐλθεῖν τράπεζαν νυμφίαν Ρ. 8. 16. καὶ 
ξενίον Διὸς ἀσκεῖται θέμις αἰενάοις ἐν τρα- 

πέζαις Ν. 1]. 9. οὐδέ ποτε ξενίαν οὖρος 

ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ᾽ ἱστίον ἀμφὶ τράπε- 
ζαν 1 2. 40. ] τράπεζαν θεῶν ἐπ᾽ ἀμβρίο 
Πα. 16. 7. ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ 
τραπεζᾶν ὥθεον ἐτ. 106. 8. ἦρωες αἰδοίαν 

ἐμείγνυντ᾽ ἀμφὶ τράπεζαν θαμά (τ. 187. 
Ῥ. »ιαηρέν ὁ δ᾽ ἄφίαρ πἼλεκτόν τε χαλκὸν 

ὑπερηί .. }]. ε τραπεζαν προβάτων ἀλν- 

σιωτὸν (τραπεζᾶν Π, 5Ξ.ἀ οἵ. (ε58ῖ., Ατίϑέ, 
ΒγΣ., (ν. 42 Ν., Πίνδαρος --- τὰς Διομήδους 

ἵππους πρόβατα καλεῖ, τὴν φάτνην αὐτῶν 

λέγων προβάτων τράπεζαν -- (τ. 816 
Θοῆγ.) ἔγ, 169, 217. 

τραυματίας] τομηπδεὰ χρυσέων βελέων ἐντὶ 
τραυματίαι (οἵ πιίβοτβ, βεῖχοά Ὀγ ἴΠ6 Ιονα 

οἱ ᾳο]ὰ) ἐγ. 223. 

τράφω) ν. τρέφω. 
τρᾶχὺύς] (τὖς, -εἴ; «εἴα, -εἴαν, -ειᾶν; -εἶ, «ὐ.} 

γοιρὴ α. οἱ (πὶπββΕ λίθῳ τραχεῖ Ο. 8. 

δ8. τραχεῖαν ἄνευθε λιπὼν ἐγχέων ἀκμάν 
Ῥ, 1.10. νωμῶν τραχὺ ῥόπαλον ἐτ.111.8. 
πιεῖ., λαγεοῦ, δίηεν, “τραχεῖαν ἑρπόντων 
πρὸς ἔπιβδαν᾽" Ρ. 4. 140. τραχεῖα νιφὰς 
πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν 
μάκαιραν ἑστίαν 1. 4. 17. μὴ πταίσῃς 

ἐμὰν σύνθεσιν τραχεῖ ποτὶ ψεύδει (“ποπιρα 

υὐ βᾶχο," Βοςςκἢ) (τ. 206. 3. Β. οἵ 

Ῥοι8., σέμδδοσι τὺ δὲ (8ς. ᾿Ησυχία) --- 
τραχεῖα δυσμενέων ὑπαντιάξαισα κράτει 

Ῥτ. Ρ, 8. 10. εἴ. εἰ δέ τις ἀρκέων φίλοις 
ἐχθροῖσι τραχὺς ὑπαντιάζει Πα. 2. 32. 

μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς, τραχὺς δὲ 

παλιγκότοις ἔφεδρος Ν. 4. 90. νικῶντί γε 
χάριν --- οὐ τραχύς εἶμι καταθέμεν ἱ. ς. 
1 α᾽η γεαάν Ν. 7. τ. 

τρεῖς] (τρεῖς, τρῶν, τρεῖς; τρία ποπι., ἄος.) 
δγεέ μετὰ τριῶν τέταρτον πόνον (΄οὉ 

ἀτοὶ πόνοι ροπιοίηϊ βἰπὰ οὐογ ἀτγοὶ ἀπάογ 

Βύθογ, ογρὶ οι 5ἰοῖι δι.5 ἀοη Δνογίοῃ πίοι," 

Ν11.) Ο. 1. 60. τρεῖς τε καὶ δέκ᾽ ἄνδρας 

ὀλέσαις Ο. 1. 79. πύργον ἐσαλλόμενοι τρεῖς 

(5ς. δράκοντες) Ο. 8. 838. τ'ρία ἔργα πο- 
δαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ ἀμφὶ κόμαις 



τρέπω 

Ο. 18. 88. θύγατρες --- αἱ τρεῖς (Ξς. Κάδ- 
μου) Ρ. 8. 98. Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς Ρ. 4. 171. 

πεντάκις ᾿Ισθμοῖ στεφανωσάμενος, Νεμέᾳ 

δὲ τρεῖς (Ὠεττηᾶπη: τρίς οοαἀά.: 586. στε- 

φανώσεις, ϑ.ἢτγ.) Ν. 0. 20. ἐπεί οἱ τρεῖς 

ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον ἀρετᾶς ἦλθον Ν. θ. 
28, εὐώνυμον ἐς δίκαν τρία ἔπεα διαρκέσει 
(οί. ᾿ϑεπιοβίῃ., 19. 209) Ν. 1. 48. ἄραντο 

γὰρ νίκας ἀπὸ παγκρατίου τρεῖς ἀπ᾿ 
᾿Ισθμοῦ 1. Θ. 01. εἴπερ τριῶν ᾿Ισθμοῖ, 
Νεμέᾳ δὲ δυ[οἷν τ. θ4. ἃ. τρία κρᾶτα 
τ. 8. Ἰαὰν τρεῖς[ (τοίοστίης ἴο τπ6 ἄγε 

Ἰατισῃϊδῆοπθ, νν. 6---39) Θρ. 3. δ. πέφνε 

δὲ τρεῖς καὶ δέκ᾽ ἄνδρας" τετράτῳ δ᾽ αὐτὸς 
πεδάθη ἐγ. 185. ον ἧκε σνυγγόνους τρεῖς 

πί (τσ. 1406. 71 (46). 

τρέπω] (δος. 1, ἔτρεψεν; τρέψαις, -αντες; 
τρέψαι: δοτ. ὥ, (ξγτραπε(ν) ; τράποι: δοτ. 

τποά. 2, τράποιο: 8338. Ρί. τέτραπται; 
τετραμμένον.) ἐμγη ἃ. {ἰγη δασῖ, ῥμί ἰὸ 

Μπεμ τ᾽ ἀλκάεντας Δαναοὺς τρέψαις 

ἁλίαισιν πρύμναις Τήλεφος ἔμβαλεν Ο. 9. 

72. τράπε δὲ Κύκνεια μάχα καὶ ὑπέρβιον 
ἫἩρακλέα Ο. 10. 15. παῦροι δὲ βουλεῦσαι 

φόνου παρποδίον νεφέλαν τρέψαι ποτὶ 
δυσμενέων ἀνδρῶν στίχας χερσὶ καὶ ψυχᾷ 
δυνατοί Ν. 9. 38. Ρ. ἐμν», ποῖ. τὰ καλὰ 

τ' ρέψαντες ἔξω ἱ. 6. 580 ἃ8 ἴο φοπορδὶ ἡ Ὡδὲ 
ἐ8 ὑαὰ Ῥ. 8. 83. ς, ἔμγη, ρίας, ἱεαὰ ς. 

πρὸς, ἐς; ἱπί., τηςξ, σύν τοι τίν κεν 

ἁγητὴρ ἀνὴρ --- δᾶμον γεραίρων τράποι 
σύμφωνον ἐς ἡσυχίαν Ῥ, 1. 70. ἐς κακὸν 

τρέψαις ἐδαμάσσατό νιν Ρ. 8. 8ὅ. ἔτ'ραπεν 
καὶ κεῖνον ἀγάνορι μισθῷ χρυσὸς --- ἄνδρ᾽ 

ἐκ θανάτου κομίσαι Ῥ. 8. δὅ. “καὶ γὰρ σέ 
- ἔτ'ραπε μείλιχος ὀργὰ παρφάμεν τοῦ- 
τον λόγον᾽᾽ Ρ. 9. 48. ἔστι δὲ καὶ διδύμων 
ἀέθλων Μελίσσῳ μοῖρα πρὸς εὐφροσύναν 
τρέψαι γλυκεῖαν ἦτορ 1. 8. 10, αἶδο πιοά,, 
ἀπήμονα εἰς ὄλβον τινὰ τράποιο Θήβαις, 
ὦ πότνια, πάγκοινον τέρας (ϑυ]ΌιΓγρ: 

τρόποιο οοἀὰά. Ὀίοη. ΗΔ8].) Πα. 9. 9. 

ἃ. ράᾶ858., ἔμγη ομε᾿ 5 δίξρε ἰο, ταςϊ. νιν 

αἰνέω --- πρὸς ἡσυχίαν φιλόπολιν καθαρᾷ 
γνώμᾳ τετραμμένον Ο. 4. 10. εἰ δὲ τέτραπ- 

ταὶ (8ς. Αἴγινα) θεοδότων ἔργων κέλενθον 
ἂν καθαράν! . ὃ. 2383. ε. ἰπ ἔπηοπὶ8 παρά τις 

611 τρέφω, τράφω 

ἔτρεψεν ἄμμι θεὸς (ν. παρατρέπω) 1. 8. 10. 

τρέφω, τράφω] (τρέφει, τράφει, τρέφοντι; 
τράφοισα; τράφειν, τράφεν οοἀάᾶ.: ἔυε. 

θρέψει: ἱπιρί. τράφε, τρέφον: δογ. (ἔ)θρε- 

ψε(ν), θρέψαν; θρέψαισα; θρέψαι: τιρά. 

8οζ. θρέψατο, -αντο: Ῥᾶ35. 80Γ. τρἄφέντα, 
τρἄφεϊσα.) α, γεαν οἱ οἴ] τη ἔνθα 
τραφεῖσ᾽ ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνι γλνκείας πρῶ- 
τον ἔψαυσ’ ᾿Αφροδίτας Ο. 6. 88. τὸν 
ὀνύμαζε τράφοισα Κένταυρον Ῥ. 2. 44. 
οἷος ἐὼν θρέψεν ποτὲ «--- ᾿Ασκλαπιόν 

Ρ. 8. δ. “Κενταύρον μὲ κοῦραι θρέψαν 
ἁγναί" ΡῬ. 4. 103. “'Κρονίδᾳ δὲ τ'ράφεν 

Χίρωνι δῶκαν᾽' (δο. ᾿Ιάσονα: τράφειν Ηατ- 
τυὴρ) Ρ. 4. 116. βαθυμῆτα Χίρων τράφε 

λιθίνῳ ᾿Ιάσον᾽ ἔνδον τέγει Ν. 8. 68. χρὴ 

δ᾽ ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις τραφέντα Αἰγίνᾳ 
Χαρίτων ἄωτον προνέμειν 1. 8. 16. [τρέ- 

φεῖν (ν. 1. τρέχειν) ἔτ. 1060. 2.) πιοά., δύο 

δὲ γλαυνκῶπες αὐτὸν δαιμόνων βουλαῖσιν 

ἐθράψαντο δράκοντες Ο. 6. 46. ὁ δὲ τὰν 
εὐώλενον θρέψατο παῖδα Κυράναν Ρ. 9. 

18.ἐ Ὁ. πιεῖ., οἵ ρίαςοβ (Τυφώς)’ τόν 

ποτε Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον 
Ῥ. 1. 17. πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικα- 
φόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα (5ς. Αἴγινα) 
καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις Ρ. 8. 

26. Διρκαίων ὑδάτων --- τά νιν θρέψαντο 

καὶ ᾿Ιφικλέα Ρ. 9. 88. καὶ μὰν ἁ Σαλαμίς 

γε θρέψαι φῶτα μαχατὰν δυνατός Ν. 2. 18. 

ὀρνιχολόχῳ τε καὶ ὃν πόντος τράφει (ν. Ἰ. 
τρέφει: ἱ. ς. ἃ Π5βοσηηδη) 1. 1. 48. (Πηλέι) 

ὧν τ’ εὐσεβέστατον φάτις ᾿Ιαολκοῦ τρά- 
φεῖν πεδίον" 1. 8. 40. πρόσθα μὲν ἴς 

᾿Αχελωίον τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα 
Μέλ[ανό]ς τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον ἐτ. 70. 3. 

(Σιληνός) ὃν Μαλέας ὄρος ἔθρεψε τ. 166. 
ς. πιεῖ,, ψεε α. ἱεμά, γμαγά ἐμοὶ 
μὲν ὧν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ 
τρέφει Ο. 1. 112. τρέφοντι δ᾽ εὐρὺ κλέος 

κόραι Πιερίδες Διός (5. τίν) Ο. 10. 98. 

β. Ἴονηι, ἀευείορΡ θρέψε δ’ αἰχμὰν ᾿Αμφι- 

τρύωνος (8.0. Ζεύς) Ν. 10. 18. γ. ῥοςςε5ς, 

ΓΤ μία δ᾽ οὐχ ἅπαντας ἄμμε 
θρέψει μελέτα Ο. 9. 100. ἀ. ἐταρ. Ἰτρέ- 

φεται καὶ ὅσ᾽ ἐν πόντῳ Ρ. Οχν. 9032, 
τ. 1. 18 δὰ λὲς, 846. 



Τρεφώνιος 

Τρεφώνιος) οπε οἱ ἐδθ ἰουπάοιβ οὗ ἔδο 
ΒεΙρδῖο ἴθαῖρῖθ οὗ Αρο!ο, οὗ. ἐεβί., ἔτ. 8. 

τὰν ᾿Αγαμήδει Τρεφωνίῳ θ᾽ 'Ἑκαταβόλον 

συμβουλίαν λαβών (ϑεγ.: Τροφονίῳ 
ςοὐά.) ἔν. 9. 2. 

τρέχω, τράχω] (τρεχέτω; τρέχων, τράχον; 
τρέχειν: δοτ, ἔδραμον; δραμεῖν.) σιῶν; 

ταχὺ δὲ Καδμείων ἀγοὶ χαλκέοις σὺν 

ὅπλοις ἔδραμδν ἀθρόοι (ἔδραμον σὺν 

ὅπλοις οοπὶ. Βογρῖ: σανηθ γηππίηρ) Ν. 1. 

δ1. τρεχέτω δὲ μετὰ Πληιόναν, ἅμα δ᾽ 
αὐτῷ κύων (8ς. ᾿ῳὡωαρίων: τρέχε τοι Τοοπὶ. 

Τυτγπη) ἔτ. 714. ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲν Λάκαι- 

ναν ἐπὶ θηρσὶ κύνα τ᾽ ρέχειν πυκινώτατον 
ἑρπετόν (τρέφειν ν. 1.) ἐγ. 106. 3. ς. ᾶςς. 

οορπ,, στάδιον μὲν ἀρίστευσεν, εὐθὺν τόνον 
ποσσὶ τ'ρέχων --- Οἰωνός Ο. 10. 68. πιεῖ, 

καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ 
νύκτας ἄμμε πότμος ἄντιν᾽ ἔγραψε δραμεῖν 

ποτὶ στάθμαν Ν. 6. 7. οὗ τας, τὸ δ᾽ ἐν 

ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος Ῥ. 8. 82. 

τρέω] ὑεαν "τρέω τοὶ πόλεμον Διὸς 
'"Εννοσίδαν τε΄᾿ Πα. 4. 40. 

τρητός] ῥενγίοναια μελισσᾶν --- τρητὸν 
πόνον (οὗ ἃ Ὠοπεγοοιηῦ) Ῥ. θ. δ4. 

τριᾶκοστός] ἐλίνεε!} 

ἑλών Ο. 8. 66. 

τρϊετηρΐς] δέεται [οσυαὶ ἐν ἀμφικτιό- 
νῶν τανυροφόνῳ τριετηρίδι (τ Ιβεϊπ πιίδη 
βαπι65) Ν, 6. 40. 

τρϊἱκάρᾶνος) οὐὰ ἐάγεα ῥεαὰς καί ποτε 
τὸν τρικάρανον Πτωίου κευθμῶνα κατ- 
ἐσχεθε ἐς. ὅ1 Ὁ. 

τρίοδος] ογοσεροαά ἦρ' ὦ φίλοι, κατ 
ἀμευσίπορον τρίοδδὄν ἐδινάθην, ὀρθὰν κέ- 
λευθον ἰὼν τὸ πρίν Ῥ. 11. 88. 

τριόδων] (-ὀδοντος, -ὀδοντι.) ἐνίάεηπι, [86 
Μεδρου οἱ Ῥοβεϊάοῃ. ἀντίον πῶς ἂν 
τριόδοντος Ἡρακλέης σκύταλον τίναξε 

χερσίν; (,. ε. πρὸς τὸν Ποσειδῶνα προ- 
ἱστάμενον Πυλίων Σ.) Ο. 9. 80. ὃς κεραυνοῦ 

τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ τ'ρι- 

ὀδοντός τ᾽ ἀμαιμακέτον (Τετίο). : τριόδον- 

τας οοἄ.) 1. 8, 88. χθόνα τοί ποτε καὶ 

στρατὸν ἀθρόον πέμψαν κεραυνῷ τρι- 

ὀδοντί τε ἐς τὸν βαθὺν Τάρταρον ἴα. 4. 48. 

νίκαν τριακοστὰν 

812 τρίτος 

τριπ'λόος] ἐμνίος νεῤεαίοα τὸ μὲν ᾿Αρχι- 
λόχον μέλος φωνᾷᾶεν ᾿Ολυμπίᾳ, καλλίνικος 

ὁ τριπλόος κεχλαδὼς Ο. 9. 2. 

τρΐπολις] υὐ!δ ἰἤγόο οἶδε τρίπολιν νᾶσον 
(1.-6. ἘΒοάεβ, ψἩ [195 τες οἰξίο5. οἵ 

1ἰηάοβ, Καπιίγοβ, [αἱγ8058) Ο. 7. 18. 

τρίπους] (-ὀδων, -ὀδεσσι(ν).) ἐνίῥο ἴτε 
- πὰρ Μελίαν χρυσέων ἐς ἄδυτον τρι- 
πόδων θησαυρόν Ρ. 11. 4. τριπόδεσσιν 
ἐκόσμησαν δόμον (ἰ. 6. ΒοΝ πεν μδὰ 

ὝΟΩ 88 Ὀγίζοβϑ ἰῃ [αϑείνα 8) 1.1. 19. ἔνϑεν 

μὲν [τ]ριπόδεσσί τε καὶ θυσίαις (δαρρ. 

ΤοΌ6]: οἵ. ἔγ. 66) τ. 69. 11. 

τριπτός] τοοῖ! ἱγοάάδη Ὁμήρου -- τρι]- 
τὸν κατ᾽ ἀμαξιτὸν ἰόντες (Βὰρρ». Ἰνοδεΐ: 

δὲ μὴ τρι]τττὸν 5π6}}) Πα. 78. 11. 

τρίς] (εἴ. ἐστρίς.) ἐλγίέσε Αἰγίνᾳ τε γὰρ 

φαμὶ Νίσον τ᾽ ἐν λόφῳ τρὶς δὴ πόλιν 
τάνδ᾽ εὐκλείξαι Ρ. 9. 91. ταὐτὰ δὲ τρὶς 

τετράκι τ᾽ ἀμπολεῖν ἀπορία τελέθει Ν, 7. 
104. τρὶς μὲν ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών, 

τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν ᾿Αδραστείῳ 
νόμῳ Ν. 10. 31---8. 

τριἰσολυμπὶιονίτας) ἑλνίοδ υἱείον αἱ Οἰγπιρία 
τρισολυμπιονίκαν ἐπαινέων οἶκον Ο. 18. 1. 

τρισσός] ἐδνεε[οἱά Ἥρας τ’ ἀγῶν᾽ ἐπι- 

χώριον νίκαις τρισσαῖς, ὦ ᾿Αριστόμενες, 
δάμασσας ἔργῳ Ρ. 8. 80. 

τριταῖος] ο» δὲ “ηγὰ ἀαγ σοφοὶ δὲ μέλ- 
λοντα τριταῖον ἄνεμον ἔμαθον Ν. 7. 11. 

τρίτος] (ον; -αν, -αισιν; π, ρτοὸ ἀάν,, -ον.) 
“'τρίταισιν δ᾽ ἐν γοναῖς ἄμμες αὖ κείνων 

ντες σθένος ἀελίου χρύσεον λεύσ- 

σομεν' Ῥ. 4. 148. ῥίζαν ἀπείρου τρίταν 
εὐήρατον (τὴν Λιβύην Σ.) Ρ. 9. 8. ἀγῶνί 

τε Κίρρας ἐν τῷ Θρασυδᾷος ἔμνασεν ἑστίαν 

τρίτον ἔπι στέφανον πατρῴαν βαλών 
Ῥ. 11. 14. Περσεὺς ὁπότε τ'ρίτον ἄνσεν 
κασιγνητᾶν μέρος ἐνναλίᾳ Σερίφῳ λαοῖσί 
τε μοῖραν ἄγων (ἱ. 6. Μοάυ85) Ρ. 12. 11. 

διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο παίδων {τε 

τ'ρίταν πρόσθεν 1. 4. 71]. εἴη δὲ τρίτον 
σωτῆρι πορσαίνοντας ᾿Ολυμπίῳ Αἴγιναν 
κάτα σπένδειν μελιφθόγγοις ἀοιδαῖς (δο. 

κρατῆρα: τὸν δὲ τρίτον κρατῆρα Διὸς 

σωτῆρος ἔλεγον Σ.) 1. 0. 7. κατὰ μὲν φίλα 
τέκν᾽ ἔπεφνεν --- δώδεκ᾽, αὐτὸν δὲ τρίτον 



Τρίτωνίς 

(Ξο. τὸν πατέρα Νηλέα: ἱ. 6. τρίτον καὶ 
δέκατον) ἔτ. 1171. π. ἃοο. 5, Ῥσὸ δάν., ἐν 

δὲ πείρᾳ τέλος διαφαίνεται ὧν τις ἐξοχώ- 
τερος γένηται, ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν 

ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν παλαιτέροισι 
Ν. 8. τῶ. 

Τρἴτωνίς] (. δἀ)., ἰακε οἱ ἰλ6 Τυίίοη ἴπ Ταῦγα 
““Τριτωνίδος ἐν προχοαῖς λίμνας Ῥ. 4. 20. 

τρἶχα] ἱη ἰἤνεο ῥαγὶς διὰ γαῖαν τρίχα 
δασσάμενοι Ο. 7. 76. Ἰαν τριχα ἔτ. 1404. 

10. 
ἹὙροία) (-οἷας, -οας, -οἷᾳ, -οἷαν.) Τγογ «οἴ. 

Ἴλιος, Πέργαμος. Ἕκτορα --- Τροίας 

ἄμαχον ἀστραβῆ κίονα Ο. 2. 81. ἐν Τροίᾳ 
μὲν “Ἕκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν Ν. 2. 14. 

θαλασσίαις ἀνέμων ῥιπαῖσι πεμφθεὶς ὑπὸ 
Τροίαν (5ς. ᾿Αχιλλεύς) Ν. 8. 00. (Ἣρα- 

κλέη) σὺν ᾧ ποτε Τ'ροΐαν κραταιὸς 

Τελαμὼν πόρθησε Ν. 4. 26. (Τελαμών) 

τὸν χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον ἄγε σὺν 
Τιρυνθίοισιν πρόφρονα σύμμαχον ἐς Τροίαν 
(Ξς. Ηρακλέης) Ι. 6. 28. ᾿Ελέναν τ᾽ ἐλύ- 

σατο, Τ'ροΐας ἵνας ἐκταμὼν δορί (86. 

᾿Αχιλλεύς) 1. 8. 61. ἐς Τροΐα[ν Πα. 6. 16. 
Τροΐδθεν) [νον Τὸν ᾧχετο δὲ πρὸς 

θεόν, κτέατ᾽ ἄγων Τροΐαθεν ἀκροθινίων 
(3.. Νεοπτόλεμος) Ν. 7. 41. 

Τροίανδε)] Ιο 7γοὸν παίδεσσιν ἱἙλλάνων, 
ὅσοι Τροίανδ᾽ ἔβαν (Βοεοκῆ: τρώανδ᾽, 
τρώων δ᾽ οοὐά.}1. 4. 86. 

τρομέω] ἱγενιδίε αἱ Γλαῦκον ἐλθόντα τ'ρό- 
μεον Δαναοί Ο. 18. 60. 

τρόπος] (-ος, -ῷ, -ον, -οἷς) α«. ὡὧᾶγ, "ιαη- 

μέν͵ πε δοὰ κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι 

ἔργα --- τίς τρόπος ἄνδρα προβάσει ἐξ 
Ἱερῶν ἀέθλων μέλλοντα ποθεινοτάταν δό- 

ξαν φέρειν (ἰ. 6. οὗ ἐγαϊπηρ) Ο. 8. 68. 

ἔργοις δὲ καλοῖς ἔσοτττρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν 
τρόπῳ, εἰ Μναμοσύνας ἕκατι λιπαράμπυ- 
κος εὕρηται ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων 
ἀοιδαῖς Ν. 7. 14. ὅστις δὴ τρόπος ἐξεκύλισέ 

νιν ἔτ, 7. δος. Ῥζὸ δᾶν., τὸν ᾿Αργείων 
τρόπον εἰρήσεταί που κἀν βραχίστοις 
Ι. 6. 88. Ὁ. αφλίον, »εμεὶσαὶ σἐγίς 

Μοῖσα δ’ οὕτω ποι παρέστα μοι νεοσίγα- 
λον εὑρόντι τ'ρόπον Δωρίῳ φωνὰν ἐναρ- 
μόξαι πεδίλῳ ἀγλαόκωμον Ο. 8. 4. ἀείδετο 

ΒΙαίοσ, ΡΙ; δ ΟΧΙ ΘΟ 

813 τὸ 

δὲ πὰν τέμενος τερπναῖσι θαλίαις τὸν 
ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπον Ο. 10. 77. Λυδῷ 

γὰρ ᾿Ασώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελεταῖς τ’ 
ἀείδων ἔμολον (ἐν ροϑὲ ᾿Ασώπιχον ἀεὶ. 

Θοἢτ.) Ο. 14. 17. παρθένοι χαλκέᾳ κελα- 

δέοντι γλυκὺν αὐδᾷ [ςτρόπ]ον (βυρρ. 

5201}: [νόμ)ον Ο--Η: τὴν ᾧδήν Σ.) Πα. 

2. 102. ἐλαφρὸν ὄρχημ᾽ οἶδα ποδῶν μει- 
γνύμεν: Κρῆτα μὲν καλέοντι τρόπον, τὸ 
δ᾽ ὄργανον Μολοσσόν "(γ. 1070. 3.5 

ς. α. »πμοἀε οἱ “6 σέο δ᾽ ἀμφὶ τρόπῳ 
τῶν τε καὶ τῶν χρήσιες ἐπ νοι σλαναοίεν 

Ν. 1. 29. β. Ρ]., πιαημὲνς ἱ. 6. ννὰγ οἵ 

1. Μοῖσα δ᾽ οὐκ ἀποδαμεῖ τρόποις 

ἐπὶ σφετέροισι Ρ. 10. 88. 

τροφά] γεαγίηρ μιν αἰνέω, μάλα μὲν τρο- 

φαῖς ἑτοῖμον ἵππων Ο. 4. 14. 

τροφός] (ἡ) εγϑό ᾿Αρσινόα Κλνται- 

μήστρας χειρῶν ὕπο κρατερᾶν ἐκ δόλον 

τροφὸς ἄνελε δυσπενθέος Ρ. 11. 18. 1τρο- 
φος ἔτ. ὅ1{. ο. πιδῖ., ὦ Συράκοσαι, ---- ἀν- 
δρῶν ἵππων τε σιδαροχαρμᾶν δαιμόνιαι 
τροφοί Ρ. 2, 2. πέραν ᾿Α(θόω) Παιόνων 

αἰχματᾶν --- Ἰς ζαθέας τροφοῦ Πα. 2. 68. 
κατέρβαν στεφάνων καὶ θαλιᾶν τροφὸν 

ἄλσος ᾿Απόλλωνος Πα. 6. 14. 

τροχός] α. ὠὡλδεεὶ "Ἰξίονα --- ἐν πτερό- 

ἐντι τ'ροχῷ παντᾷ κυλινδόμενον Ῥ. 2. 22. 
ἴυγγα τίρΊοχοί (ϑυρν. ἴ[.οὉς}) Θρ. 1. 8. 

Ὁ. ἀυῦ., φιεϊοῖ τηιουΐηρ ῇ τροχὸν μέλος 

ἦτ. 171]ς. 

τρωγάλιον] ἀεεεενί [γε ὀ δείπνου δὲ λή- 
γόντος γλυκὺ τρωγάλιον καίπερ πεδ᾽ 
ἄφθονον βοράν (ἰ. 6. σκόλιον: οἵ. μετα- 
δόρπιος) ἔτ. 124ς. 

Τρῶες) Τγο)αης χαλκοχάρμαι ξένοι 

Τρῶες ᾿Αντανορίδαι Ῥ. ὅ. 88. ἐπεὶ ἀμφ᾽ 
᾿Ἑλένᾳ πυρωϑέντων Τρώων ἔλυσε δόμους 
ἁβρότατος (85. ᾿Αγαμέμνων) Ῥ. 11. 84. 

τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων 

πράθον (8.ς. Πηλεὺς καὶ Νεοπτόλεμος) 
Ι, δ. 86. 

Τρώϊος] οὐ ΤΥὸον Τρώιϊιον ἂμ πεδίον 
(Βοςοκμ: Τρώων ςοἀά.) ἐγ. 172. 4. 

τρώμα] τωοιιπὰ τρώμαν ἕλκεος ἀμφι- 
πολεῖν Ρ. 4. 3571. 

τύ ] ν. σύ. 
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τυγχάνω 

τυγχάνω] (τυγχάνοντί(α); τυγχανέμεν : δος. 
τύχεν, “ον; -Ὦ; “οἴμεν; -ὧν, -όντος, -όντα, 
-όντες, -οἷσα; -εἶῖἶν) α. ο. βοη., σἰαὶη ἰο, 

λὲι, ἐχρενίεηοε πρέπει τὸν Αἰνησι- 

δάμον ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγ- 
χανέμεν Ο. 2. 47. ἐοικότα γὰρ καὶ τελευτᾷ 
φερτέρον νόστον τυχεῖν Ρ. 1. 8. “ἕν τε 
θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς αἰδέοντ᾽ 

ἀμφανδὸν ἀδείας τυχεῖν τὸ πρῶτον εὐνᾶς" 
Ῥ. 9. 41. νεαρὸν κατ᾽ αἷσαν νἱὸν ἴδῃ 
τυχόντα στεφάνων Πυθίων Ρ. 10. 20. τῶν 
δ᾽ ἕκαστος ὁρούει, τυχών κεν ἁρπαλέαν 
σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ ποδός Ρ. 10. θ2. 
ἕλπομαι μέγα εἰπ᾿ὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν 

ὦτ᾽ ἀπὸ τόξου [εἰς (Μίπρατο!!! : ἄντα σκο- 

ποῦ (τε)τυχεῖν οοἀά.: σκοποῦ ἂν τυχεῖν 

ΣΥΡ.) Ν, 6. 27. προφρόνων Μοισᾶν τύχοι- 
μεν, κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσ- 

σῳ 1. 4. 43. “βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα 

υἱὸν εἰσιδέτω θανόντ᾽ ἐν πολέμῳ" 1. 8, 86. 
οπ. βεη., τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν ὅτι 
- φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν Ο. 1. 26. πρὶν 

ὅσα φροντίδι μητίονται τυχεῖν (ἱ. 6. τού- 
τῶν ὅσα) Ρ. ὃ. 92. ΡΒ. - εὐτυχέω. 
τὸ δὲ τυχεῖν πειρώμενον ἀγωνίας ἀφρο- 

σύνας παραλύει Ο. 2. 581. [εὖ δὲ τυχόντες 
(Βοβοκῃ: εὖ δ(ὲ) ἔχοντες σοἀά.: ἠὺ δ᾽ 

ἔχοντες Ηοτγηδηη) Ο. δ. 10.] χρὴ πρὸς 
μακάρων τυγχάνοντ᾽ εὖ πασχέμεν Ῥ. 8. 

104. δά ά. ρᾶσὶ., εἰ δὲ τύχῃ τις ἕρδων Ν. 7. 
11. τυχεῖν δ᾽ ἕν’ ἀδύνατον εὐδαιμονίαν 
ἄπασαν ἀνελόμενον Ν. 7. ὅδ. ς. λαββε" 
ίο δε, δὲ α. α. Ῥζ. βυῦ5., δά). οὐκ 

ἀποδάμον ᾿Απόλλωνος τυχόντος Ῥ. 4. 8. 

ἐν δὲ μηνὸς πρῶτον τύχεν ἄμαρ (ἰοτί. 

ἐπιοβίβ, ἐν-τύχεν) Πα. 2. 16. Ββ. ς. ρατί. 

γυναῖκας, ὅσαι τύχον ᾿Αλκμήνας ἀρήγοι- 

σαι λέχει Ν. 1. 49. 

τύμβος} (ος, -ῳ, ον.) ον! (Πέλοψ) 
τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πολυξενωτάτῳ 
παρὰ βωμῷ «αἱ Οἰγπιρία Ο. 1. 98. σύν- 
δικος δ᾽ αὐτῷ ᾿Ιολάου τύμβος αἱ ὙΠΟΡς5, 
Ψ Ποῖος νοῦς πεῖ ἔπε ἨοτακΙ εἰ οὐ οἰ δοὶα 

Ο. 9. 99. ᾿Αμφιτρύωνος ἀγλαὸν παρὰ τύμ- 
βον (εἴ. ἐν. 169. 47---9) Ν. 4. 20. τοὶ δ᾽ 
ἕναντα στάθεν τύμβῳ σχεδὸν πατρωίῳ᾽ 
ἔνϑεν ἁρπάξαντες ἄγαλμ᾽ ᾿Αίδα, ξεστὸν 

τὐπᾶνον] ἑανηεδοινίηδ 

τύραννος] ᾿γγαηὶ 

Τυρσᾶνοί) ΕἸνιδοαης 

Τυρσᾶνοί 

πέτρον, ἔμβαλον στέρνῳ Πολυδεύκεος 
Ν. 10. θ6. 

Τυνδᾶρΐδας] (-δας, -τιδᾶν, -δαις.) οὔς οἵ ἔπ 
Ὀϊοβϑκουτοὶ, νῆοβα οἰίοΐ 8 γίπς ννὰ8 δὲ 

ὙΒοτδρπαδὶ. ταχέως δ᾽ ἐπ’ ἀδελφεοῦ 
βίαν πάλιν χώρησεν ὁ Τυνδαρίδας (- ΡοΪγ- 
ἄδυϊκοϑ, ᾿νῆο 18 βοὴ οὗ Ζουϑ, ν. 80) Ν. 10. 

48. Τυνδαρίδας δ᾽ ἐν ᾿Αχαιοῖς ὑψίπεδον 

Θεράπνας οἰκέων ἕδος ([Καϑέοτ) 1. 1. 381. 

ΡΙ. Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἀδεῖν καλλι- 

πλοκάμῳ θ᾽ 'Ἑλένᾳ Ο. 8. 1. κῦδος εὐίππτων 

διδόντων Τυνδαριδᾶν Ο. 8. 839. λευκο- 
πώλων Τυνδαριδᾶν βαθύδοξοι γείτονες 
(τὰς ϑραγίδῃβ) Ρ. 1. 60. Χαρίτεσσί τε καὶ 
σὺν Τυνδαρίδαις Ν. 10. 838. ἐν Τυν)δαριδᾶν 
ἱερῷ (τεμένει πεφυτευμένον ἄλίσος (ϑυρρ. 

ΓΚοῦεῖ) Πα. 18. 1. ν. “ἴτ. 140.5, Ῥ. 4. 

171---. 
σεμνᾷ μὲν κατάρχει 

Ματέρι πὰρ μεγάλᾳ ῥόμβοι τυπάνων 
(Βυγτν: τυμπάνων Π, κυμβάλων δίταῦο) 

Δ. 2. 9. 
τύπτω] (835. τυπτόμενον: δοτ, τῦὔπείς, 

-ἐντα.) Ξἰγέδδ δουρὶ Περικλυμένον πρὶν 
νῶτα τυπέντα μαχατὰν θυμὸν αἰσχυνθῆ- 
μὲν Ν. 9. 26. ὃς καὶ τυπεὶς ἀγνῷ πελέκει 
τέκετο ξανθὰν ᾿Αθάναν ἔτ. 84. ὁ δὲ χλω- 
ραῖς ἐλάταισι τυπεὶς οἴχεται Καινεὺς Θρ. 

6. 7. τὸν (8.ς. θησαυρὸν ὕμνων) οὔτε 

χειμέριος ὄμβρος --- οὔτ᾽ ἄνεμος ἐς μυχοὺς 

ἁλὸς ἄξοισι παμφόρῳ χεράδει τυπτόμενον 

(Ῥανο8; -όμενος, -όμενοι ςοἀὐὰ.) Ρ, 6. 14. 

ταςοξ,, ἵκετ᾽ ὀξείαις ἀνίαισι τυπείς Ν. 1. 

658. 
τὔραννίς] ἐγγανην ἐν πάντα δὲ νόμον 

εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει, παρὰ τυραν- 
νίδι, χὠπόταν ὁ λάβρος στρατός, χῶταν 
πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι Ῥ. 3. 87. τῶν 
γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μακρο- 
τέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ᾽ αἷσαν τυραν- 
νίδων Ρ. 11. 68. 

λαγέταν γάρ τοι τύραν- 
νον δέρκεται --- ὁ μέγας πότμος (ΗἸετοη) 
Ρ. 8. 86. γτυραννί (ἡ Ὀ᾽οπιςάς5) ἔτ. 169. 86. 

ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρ- 
σανῶν τ᾽ ἀλαλατὸς ---᾿ νανσίστονον ὕβριν 

ἰδὼν τὰν πρὸ Κύμας Ρ. 1. 72. 



τύρσις δ1ὅ 

τύρσις] ἰοισεν ἔτειλαν Διὸς ὁδὸν παρὰ 
Κρόνον τύρσιν- ἔνθα μακάρων νᾶσον ὠκεα- 

νίδες αὖραι περιπνέοισιν Ο. 2. 70. 

Τυρώ] πιοΐμοτς οἱ Ῥεὶ 88 ὈῪ Ῥοβεοίάοῃ. 
Τυροῦς ἐρασιπλοκάμονυ γενεά Ῥ. 4. 180. 

τυφλός] ὑἱἱπα ταεῖ. τυφλὸν δ᾽ ἔχει! ἦτορ 
ὄμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος Ν. 7. 28. 
τυφλα[! γὰρ] ἀνδρῶν φρένες Πα. 78. 18. 

τυφ' λόω] Ρέ. Ρ4535., τηεῖ., { ἐπ οδεομγὴν 

τῶν δὲ μελλόντων τετύφλωνται φραδαί 
Ο. 18. 9. οὔτοι τετύφλωται μακρὸς μόχθος 

ἀνδρῶν 1. δ. δ6. 

Τυφώς) (-ὡς, -ὥνος, -ὥνα.) 84 πιοπεΐοτ, 
Ὀυτίεα Ὀγ Ζουϑ Ὀεποδί ἘῤΠΠηᾶ. Αἴτναν, 

--- ἴπον --- ἑκατογκεφάλα Τυφῶνος ὀβρί- 
μου Ο. 4. 7, οἵ. ἔτ. 92. ὃς τ᾽ ἐν αἰνᾷ Ταρ- 

τάρῳ κεῖται θεῶν πολέμιος, Τυφὼς ἑκα- 
πτοντακάρανος" τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν 

πολυώνυμον ἄντρον’ νῦν γε μὰν ταί θ᾽ 
ὑπὲρ Κύμας ἀλιερκέες ὄχθαι Σικελία τ᾽ 

αὐτοῦ πιέζει; στέρνα λαχνάεντα Ρ. 1. 10. 
Τυφὼς Κίλιξ ἑκατόγκρανος Ρ. 8. 16. ἀλλ᾽ 
οἷος ἄπλατον κεράιζε θεῶν Τυφῶνα πεντη- 
κοντοκέφαλον ἀνάγκᾳ Ζεὺς πατὴρ ἐν 
"Αρίμοις ποτέ ἦτ. 98. το5ῖ., Ῥογρῆγντ., ἐς 

αὐϑέη,, 8. 16, ας ΤΒεοργαϑίο, Πίνδαρος 

δὲ ἐν προσοδίοις πάντας τοὺς θεοὺς ἐποίη- 
σεν, ὅτε ὑπὸ Τυφῶνος ἐδιώκοντο, οὐκ 
ἀνθρώποις ὁμοιωθέντας, ἀλλὰ τοῖς ἄλλοις 

ζῴοις ἔτ. 91. 

τύχα] (-α, -ας, -ᾳ, -αν, «αἱς.) ἱωμολ, (φζοοὰ )} ον- 
μηδ Ζεῦ τέλει᾽, αἰδῶ δίδοι καὶ τύχαν 
τερπνῶν γλνκεῖαν Ο. 18. 116. ἰδοῖσα τόνδε 
κῶμον ἐπ᾽ εὐμενεῖ τύχᾳ κοῦφα βιβῶντα 
Ο. 14. 16. καί νυν ἐν Πυθῶνί νιν ἀγαθέᾳ 
Καρνειάδα υἱὸς εὐθαλεῖ συνέμειξε τύχᾳ 

δακίνθιος}] λγαοίν- γύακινθ(... ν' κρό- 
κων Δ. 4. ς. 8. 

ὑβρίζω] δὲ αγγορα ἈἊΕἔμαθε δ᾽ ὑβρίζοντα 
μισεῖν Ῥ, 4. 284. 1δ᾽ ὑβρίσαι αἱ ἔτ. 216}, 

οοἷ. 2. 20. 

ὕβρις 

Ῥ. 9. 172. γλυκεῖάν τοι Μενάνδρου σὺν 
τύχᾳ μόχθων ἀμοιβὰν ἐπαύρεο Ν. δ. 48. 

τύχᾳ δὲ μολὼν καὶ τὸν ᾿Ισθμοῖ καὶ Νεμέᾳ 
στέφανον (5ς. ἐκράτησε) Ν. 10. 26. ἔστιν 

δ᾽ ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων, πρὶν 
τέλος ἄκρον ἱκέσθαι 1. 4. 81. ἐπεί νιν 

᾿Αλκαϑόου τ᾽ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν ᾿᾽ἜἘπι- 
δαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίν 1. 8. 67. ἐν 

ἔργμασιν δὲ νικᾷ τύχα οὐ σϑένος ἔτ. 38. 
6βΡ. ἀδί. ο. ρεῃ., οὗ ἐογίυης βεῆξ ὉΚΥ ἃ 

αἰνἱ πεν, ὃν ργαεε οἱ, ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος, 
ἀνορέας δ᾽ οὐκ ἀμπλακών Ο. 8. 67. τὸ 

πλουτεῖν δὲ σὺν τύχᾳ πότμου σοφίας 
ἄριστον Ρ. 3. 60. “τύχᾳ θεῶν ἀφίξεται 
λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ"᾽ Ρ. 8. 68. ὁ τι κε σὺν 
Χαρίτων τύχᾳ γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι 
βαθείας Ν΄. 4. 7. σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ Ν. 6. 24. 
Ῥ]-., θεῶν δ᾽ ὄπιν ἄφθονον αἰτέω, Ξέναρκες, 
ὑμετέραις τύχαις Ρ. 8. 72. ὁ δέ οἱ φράζε 

καὶ παντὶ στρατῷ, ποίαις ὁμιλήσει τύχαις 
Ν. 1. 61, ῥσγοὸ ρβεῖβ., παῖ Ζηνὸς ἐλευθερίου 

-- σώτειρα Τύχα Ο. 12. 2, εἴ. ἐγ. 88. 
φερέπολις (8ς. Τύχα) ἐγ. 89. ἀπειθὴς (8ς. 
Τύχα) --- δίδυμον στρέφοισα πηδάλιον ἐγ. 
40. ἴε8ξ., Ῥαυβ., 7. 26. 8, ἐγὼ μὲν οὖν 

Πινδάρου τά τε ἄλλα πείθομαι τῇ δῇ 
καὶ Μοιρῶν τε εἶναι μίαν τὴν Τύχην καὶ 
ὑπὲρ τὰς ἀδελφάς τι ἰσχύειν ἔτ. 41. 

τῶ] (ςοἀά. τῷ; οἱ. ΒαςοΆ., 17. 839.) “πέγε!ονα 

τῶ σε μὴ λαθέτω Ρ. δ. 28. τῶ καὶ ἐγὼ 
καίπερ ἀχνύμενος θυμόν, αἰτέομαι χρυσέαν 

καλέσαι Μοῖσαν (Ἡατίυηρ: τῷ οοαὐά,, 
υοὰ τεςεροσυπὲ 80}, “ΟἸσδηάσο'᾽' ναὶ 

“᾿άσο" ἱπιοεγργεϊδηξοϑ) 1. 8. δ. ἁλίκων τῷ 
τις ἁβρὸν ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ 
πλεκέτω μυρσίνας στέφανον (560Ὡτ.: τῷ 
ςοἄ.) 1. 8. 66. 

ὕβρις] (-'ς, -ἰος, -ἴν.) ἃ. ἀσγοραπος ὕβ'ριος 

ἐχθρὰν ὁδὸν εὐθυπορεῖ Ο. 7. ϑ0. ναυσίστο- 
νον ὕβ'ριν ἰδὼν τὰν πρὸ Κύμας (ν. Ετδη- 

Κκεὶ, Ὁ ἀΡ, 8203) Ῥ, 1. 72. ἀλλά νιν ὕβ'ρις 

εἰς ἀνάταν ὑπεράφανον ὦρσεν Ῥ. 2. 28 
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ὑγίεια 

“ὑπερφιάλου ἀγεμόνος δείσαντες ὕβριν 
Ῥ. 4. 112. τιθεῖς ὕβ'ριν ἐν ἄντλῳ (8ς. 

Ἡσυχία) Ρ. 8. 12. τίς ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ - 

τε νεμόμενος αἰνὰν ὕβριν ἀπέφυγεν; Ῥ. 11. 
δῦ. τοὶ μὲν ὧν --- λέγονται πρόξενοί τ᾽ 
ἀμφικτιόνων κελαδεννᾶς τ᾿ ὀρφανοὶ ὕβριος 
Ι. 4. 9. ». υἱοίεηεε καὶ γὰρ αὐτὰ 
ποσσὶν ἄπεπλος ὀρούσαισ᾽ ἀπὸ στρωμνᾶς 
ὅμως ἄμυνεν ὕβριν κνωδάλων (οἱ ἰδς 

5Π8Κε8 ψηϊς ἢ διἰδοκοὰ Ἡογακ]ο5) Ν. 1. δ0. 

ς. οἰοηοίυεπεες γελᾷ θ᾽ ὁρῶν ὕβριν 
ὀρθίαν κνωδάλων Ῥ. 10. 80. ἀ. ργὸ 
Ρεῖβ. ἐθέλοντι δ᾽ ἀλέξειν Ὕβριν, Κόρον 
ματέρα θρασύμυθον Ο. 18. 10. 

ὑγίεια] ξοοὰ λεαϊ!; κατέβαν ὑγίειαν ἄγων 
χρνσέαν Ρ. 8. 78. στεφά)νοισι πὰν [εὐ]θα- 

λέος ὑγιε[ίας] σκιάζετε Πα. 0. 181. 

ὑγίεις] (-- ὑγιής, εἴ. δεῦννγ., 1. 6275; Γοὰ- 
πιᾶπη, οπι. δ ὄγιον, 6653) τομηὰ πιοῖ. 

ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις ὄλβον ἄρδει (ὑγιέντα 

Απϑίδσοι.: υγίί Π.) Ο. ὃ. 38, 

ὑγϊηρός] λεαϊηρ καματωδέων δὲ πλαγᾶν 
ἄκος ὑγιηρὸν ἐν βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ τὸ 
καλλίνικον φέρει Ν. 8. 18. 

ὕγρός] «. α. τυαίεγν ἐξ ἁλὸς ὑγ'ρᾶς 
Ο. 7. 69. “ὑγ'ρῷ πελάγει" Ῥ. 4. 40. 
β. »"οἱξίμγε-΄αἄδη πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα 
Ν. 8.41. ΒΒ. πιεῖ., τῤῥίς ὁ δὲ (8ς. 

αἰετὸς) κνώσσων ὑγ'ρὸν νῶτον αἰωρεῖ 
Ρ. 1.9. 

ὕδωρ] (Ὁ "(τ. 1040. 2.": ὕδωρ, ὕδᾶτος, 
ὕδᾶτι, ὕδωρ; ὑδάτων, ὑδάτεσσι.) τσαίεγ 
ἄριστον μὲν ὕδωρ Ο. 1. 1. ὕδατος --- πυρὶ 

ζέοισαν εἰς ἀκμὰν Ο. 1. 48. οὐ χθόνα 

ταράσσοντες --- οὐδὲ πόντιον ὕδωρ Ο. ὃ. 

04. ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει, τὰ μὲν χερ- 
σόθεν ---, ὕδωρ δ᾽ ἄλλα φέρβει Ο. 2. 728. 
ἀριστεύει μὲν ὕδωρ Ο. 8. 42. (Θήβαν) τᾶς 

ἐρατεινὸν ὕδωρ πίομαι Ο. 68. 88. λέγοντι 
μὰν χθόνα μὲν κατακλύσαι μέλαιναν ὕδατος 
σθένος Ο. 9. 81. οὐρανίων ὑδάτων, ὁμ- 

βρίων παίδων νεφέλας Ο. 11. 2. Καφισίων 
ὑδάτων λαχοῖσαι Ο. 14. 1. ᾿Αμένα πὰρ 
ὕδωρ Ρ. 1. 67. ὕδατι Κασταλίας ξενωθεὶς 

Ρ. ὅ. 81. Διρκαίων ὑδάτων ἀὲ μέμναται 

Ῥ. 9. 88. λέλογχε δὲ μεμφομένοις ἐσλοὺς 
ὕδωρ καπνῷ φέρειν ἄντιον (ἱ. ε. αἶνον 

510 υἱός 

ἄντιον φθόνῳ, ν. ἱπίγα) Ν. 1. 34, ὕδατι 

γὰρ μένοντ᾽ ἐπ’ ᾿Ασωπίῳ Ν. 3. 8. οὐδὲ 
θερμὸν ὕδωρ τόσον γε μαλθακὰ τεύχε! 
γνῖα, τόσσον εὐλογία Ν. 4. 4. ὕδατι γὰρ 
ἐπὶ χαλκοπύλῳ --- Κασταλίας Πα. 6. 1. 
ὑδάτζοσσ)ι δ’ ἐπ’ ᾿Ασωποῦ (0--Η: 

ὕδατι Π.) Πα. 06. 184. νότιον θέρος ὕδατι 

ζακότῳ ῥέον Πα. 9. 18. κελάρυξεν ὡς ἀπὸ 

κρανᾶν φέρτατον ὅδωρ "“(τ. 1040. 3.5 
κράνας ο[ύ π]ρολείπει[ ---)δὼρ Θρ. 4. 19. 

μελιγαθὲς ἀμβρόσιον ὕδωρ Τιλφώσσας ἀπὸ 
καλλικράνον ἔτ. 198. οἱ βοηρ, (οἴ. Ν. 1. 
ῶ4͵ Ο. 0. 8ὅ, παγός, ῥοά, ῥόθιον, χεῦμα) 

ὕδατος ὦτε ῥοὰς φίλον ἐς ἄνδρ᾽ ἄγων 

κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω Ν. 7. 02, πίσω σφᾷ 
Δίρκας ἁγνὸν ὕδωρ, τὸ βαϑύζωνοι κόραι 

χρυσοπέπλου Μναμοσύνας ἀνέτειλαν παρ’ 
εὐτειχέσιν Κάδμον πύλαις Ι. 0. 74. 

υἱός] (υἱός, -οὔ, -ᾧ, -ὁν, -«ἐ: υἱοί, υἱέες, υἱῶν, 
υἱέων, ὑέων ςοπὶ., υἱοῖσ(!), υἱούς, υἱοί.) 

Ὁ. 5: υἱὲ Ταντάλον (Ρεϊορ5) Ο. 1. 86. 

προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοί οἱ πάλιν Ο. 1. 66. 

τέκε λαγέτας ἐξ ἀρεταῖσι μεμαότας υἱούς 

(ϑοπ8 οἱ Ῥοϊορβ8) Ο. 1. 89. ἔκτεινε Λᾷον 
μόριμος υἱός (Οἰάξροι5) Ο. 2. 38. υἱῶν, 
Ψαῦμι, παρισταμένων Ο. ὕ. 28. Σωστρά- 
του υἱός (Ηαροεϑἰ45) Ο. 6. ὃ. εὐφράνθη τε 
ἰδὼν ἥρως θετὸν υἱὸν (Ορου58) Ο. 9. 62. 
υἱὸν δ᾽ "Ἄκτορος ἐξόχως τίμασεν (Μοποὶ- 
εἰο58) Ο. 9. 09. Διὸς ἄλκιμος υἱός (Η ἐγ Κ᾿ 68) 

Ο. 10. 46. υἱὲ Φιλάνορος (Ετροῖεϊο5) 

Ο. 12. 18. τᾶς ὀφιώδεος υἱόν ποτε Γορ- 

γόνος --- Πάγασον Ο. 18. 603. ὄφρ’ “-- 
υἱὸν εἴπῃς ὅτι οἱ νέαν --- ἐστεφάνωσε 
κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαίταν (Α5ο- 

Ῥίομβοβ) Ο. 14. 23. Ποιάντος υἱὸν τοξόταν 

(Ρμηοϊκεοῖο8) Ῥ, 1. δὅ8. ἁγητὴρ ἀνήρ, νἱῷ 
τ᾽ ἐπιτελλόμενος (Ὀεἰηοπιοπ68) Ρ. 1. 70. 

“᾿Εὔφαμος --- υἱὸς ἱππάρχον Ποσειδάωνος 

ἄναξ" Ρ. 4. 46. ὦ μάκαρ νἱὲ Πολυμνάστου 

(Βαείοβ) Ρ. 4. 69. Κρονίδαο Ζηνὸς νἱοὶ 

τρεῖς (γα κ ς5, Καβϑῖοσ, Ροϊγάουκο5) Ρ. 4. 

111. διδύμους υἱούς (Εςπίοι, Ἐτντο5) Ρ. 4. 

118. ᾿Αελίου θαυμαστὸς υἱὸς (Αἰοις5) Ρ, 4. 

241. Φιλύρας υἱὸν ((μεῖτοα) Ῥ. ὃ. 22. 

Ξενάρκειον ἔδεκτο Κίρραθεν ἐστεφανωμένον 

υἱὸν (Ατιβέοπιοῃ 5) Ῥ. 8. 30. "᾿θανόντος 



υἱός 

ὀστέα λέξαις υἱοῦ" (Αὐρία!ευ5) Ῥ. 8. δ8. 
Καρνειάδα υἱὸς (Το]οςϑὶ κταῖς5) Ῥ, 9. 72, 

τέκε --- ᾿Αλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον 
σθένος υἱῶν (ΤΡΌΣΚΙες5, Ηοτα κῖς5) Ῥ. 9. 86. 

ἄφωνο!ί θ᾽ ὡς ἕκασται φίλτατον παρθενικαὶ 
πόσιν ἢ υἱὸν εὔχοντ᾽, ὦ Τελεσίκρατες, 

ἕμμεν Ρ. 9. 100. καὶ ζώων ἔτι νεαρὸν κατ᾽ 

αἷσαν νἱὸν ἴδῃ τυχόντα στεφάνων Πυθίων 
(Ηἰρροῖκὶοδβϑ) Ῥ. 10. 20. Κάστορος βίαν, 
σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ ϑεῶν Ῥ. 11. 62. 
υἱὸς Δανάας (Ῥετγβευ8) Ῥ. 12. 17. εἶδε γὰρ 

ἐκνόμιον λῆμά τε καὶ δύναμιν υἱοῦ (Ηοτα- 

Κ]68) Ν. 1. 88. (θαμά κε τῷδε μέλει κλιθείς, 

υἱὸν κελάδησε καλλίνικον (Βοτγρῖκς: ὕμνον 

ςοἀά.) Ν. 4. 16.) Λάμπωνος υἱὸς Πυθέας 

εὑρυσϑενὴς Ν. ὅ. 4. ᾿Ενδαίδος ἀριγνῶτες 
υἱοὶ (Ρεϊευβ, Τεϊδτλοη) Ν. ὅ. 12. ὃς ὑπέρ- 

τατος ᾿Αγησιμάχοι᾽ ὑέων γένετο (ὟΝ. 
Θοθυ]Ζα: υἱῶν οσοὐά.: οι] εἰ 49) Ν. 6. 22. 

φαεννᾶς υἱὸν --- ᾿Αόος (Μοτηποπ) Ν. 6. δῶ. 

ἔβλαστεν δ᾽ υἱὸς Οἰνώνας βασιλεὺς (Αἰα- 

Κοβ8) Ν. 8. 7. Τελαμῶνος --- υἱόν (Αἰ45) 

Ν. 8. 28. "ἐσσί μοὶ νἱ ός᾿᾿ (Ζευβ ϑρεᾶκβ8 ἴὸ 

Ῥοϊγάευκε8) Ν. 10. 80. ἄμμι δ᾽ ἔοικε 

Κρόνου σεισίχθον᾽ υἱὸν --- κελαδῆσαι 1. 1. 
δῶ. ἦλθ’ ἀνὴρ τὰν πυροφόρον Λιβύαν -- 
υἱὸς ᾿Αλκμήνας (Ηστακὶς58) 1. 4. δ6. ὀκτὼ 

θανόντων, τοὺς Μεγάρα τέκε οἱ Κρεοντὶς 

υἱούς 1. 4. 64. σὺν Χάρισιν δ᾽ ἔμολον 
Λάμπωνος υἱοῖς τάνδ᾽ ἐς εὔνομον πόλιν 
(Ργεμοαϑ, Ῥαγ αι 85) 1. δ, 21. υἱοῖσί τε 
φράζων παραινεῖ 1. 06. 68. (Αἰακός) τοῦ 

μὲν ἀντίθεοι ἀρίστενον υἱέες υἱέων τ᾽ ἀρηί- 

φιλο! παῖδες ἀνορέᾳ 1. 8. 25. “υἱὸν εἰσι- 

δέτω θανόντ᾽ ἐν πολέμῳ᾽᾿ (ΑΟ}}}165}}ᾧΧ. 8. 

806. Πασιφάας (σὺν) νυἱ[οσι (Ἢ: 

υἱτεἐσΊσι(ν) Αἰ πιςίῖτ. ρτ.) Πα. 4. 39. Αἴο- 

λάδα σταθμὸν υἱοῦ τε Παγώνδα ὑμνήσω 
Παρθ. 2. 10. υἱὸν ᾿Αγησίλα (ΤΙΗἬδοχΕΏΟ5) 
τ. 128. 10. υἱὸν Οἰάγρου δὲ ᾿Ορφέα Θρ. 

8. 11. ᾿Ενναλίον --- ἔκπαγλον υἱὸν (Ὀἱο- 
το θ65) ἔσ, 169. 18. Σθενέλοιό μιν υἱὸς 

(Εὐγγβίδου5) (τσ. 169. 48. ᾿Αλκμήνας σὺν 

υἱῷ {τ. 173. 8. φὰν δ᾽ ἕμμεναι Ζηνὸς υἱοὶ 
καὶ κλυτοπώλου Ποσειδάωνος (Ρεϊτ! Ποο8, 
ΤΒΟ56 8) (τ. 2343, ᾿Αλέρας υἱόν Τἰΐγοβ 

«τ. 294. [ἴΠογ ποὶ ἐπαϊοαίςὰ, λόγον φέρεις, 

617 ὁμέτερος 

τὸν ὄνπερ ποτ᾽ Οἰκλέος παῖς ἐν ἑπταπύλοις 

Ιδὼν υἱοὺς Θήβαις αἰνίξατο παρμένοντας 

αἰχμᾷ (ἰ. ς. τῆς Ἐρίροπί, ἱποιαἀϊπρ Απι- 

Ῥηίαγουβ᾽ ον 80η ΑἸκπιαίοη) Ῥ. 8. 40. 

υἱὸν ἔτι τέξει Πα. 10. 21. Ἰεοσνιονταί Ἐ. 
ΟχΥ. 2442, (τ. 88. )Διὸς νῖόν Ῥ. Οχγ. 

2022, (τ. 1. 16, δὰ γέτ. 840. Ῥ. ἀες:- 

εφηάαν σφὸν ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν 

χάριν ἔνδικόν τ᾽ ᾿Αρκεσίλᾳ Ῥ. δ. 102. 
ς. της, αἰνήσαις ἕ καὶ νἱόν (αὐτὴν τὴν 

᾿᾽Οποῦντα καὶ τὸν υἱὸν δὲ αὐτῆς τὸν 
᾿Εφάρμοστον Σ.) Ο. 9. 14. 

ὅλα] υοοάὰ πολλὰν δ᾽ ὄρει πῦρ --- ἀίστω- 
σεν ὕλαν ΡῬ. 83. 31. 

ὙΔλιίς)] 1. αἀ)]., οἱ Ἡ γος πόλιν -- 
ὝΛλιίδος στάθμας “Ἱέρων ἐν νόμοις ἔκτισσε 

(εξ. ν. θ4, τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς) 

Ρ. 1. 62. 
Ὕλλος) 80η οὗ Ηεγακῖεβ, πὸ ΨΠ ἰΒς ἔνο 

50Π8 οὗ Αἰρίπιῖοβ Ἰεὰ 6 βεοοη!ὰ ὈὨογδῃ 

ἐπναβίοῃ. σὺν θεῶν δέ νιν (-- Αἴγιναν) 

αἷσᾳ Ὕλλον τε καὶ Αἰγιμιοῦ Δωριεὺς 

ἐλθὼν στρατὸς ἐκτίσσατο 1. 9. 2. 

ὑμέναιος] α. ὀνίάαὶ σοηρ παμφώνων ἰαχὰν 
ὑμεναίων Ρ. 8. 17. ὑἹμεναίῳ (Ξαρρ. 1006}} 

Πα. 22. Ὁ. 4. Ῥ. Ῥζο ρεῖβ. ἀἁ δ᾽ 
Ὑμέναιον, ὃν ἐν γάμοισι χροιζόμενον 

[Μοῖρα] σύμπρωτον λάβεν ἐσχάτοις ὕμνοι- 
σιν (βς. ὕμνε!) Θρ. ὅ. 1. 

ὑμέτερος] (-ον, -οἱ, των; -ας, -αν, -αι , «αἱς, 
«ας; -ον ἃςς.;: οἵ. ὑμός.) γομν κείνων δ᾽ 

ἦἧσαν χαλκάσπιδες ὑμέτεροι πρόγονοι ([. 6. 

οἵ ἐς Ορυπίϊδη8) Ο. 9. 84. καὶ ἐν ἀλλο- 

δαπαῖς σπέρμ᾽ ἀρούραις τοντάκις ὑμετέρας 
ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον (ἰ. 6. οἵ 

186. Ῥβορὶς οἱ Ογγθῃθ) Ῥ. 4. 2858. θεῶν δ᾽ 

ὄπιν ἄφθονον αἰτέω, Ζέναρκες, ὑμετέραις 
τύχαις (οἱ {ππς ἰαπιν οἱ Χοπαγκςς) Ῥ. 8. 

72. ἕπεται δέ (ἐπέβα δέ ΧΝ11.), Θεαῖε, 
ματρώων πολύγνωτον γένος ὑμετέρων 
εὐάγων τιμὰ (ἰ. 6. οἵ γου ἀπά γουγ ἐατη !γ) 

Ν. 10. 81. ὦ Μέλισσ᾽, εὐμαχανίαν γὰρ 
ἔφανας ᾿Ισθμίοις ὑμετέρας ἀρετὰς ὕμνῳ 

διώκειν (οὗ γου δῃὰ γουγ άπ ν. 4) 
1.4.8. Λατόος ἔνθα μὲ παῖδες εὐμενεῖ 

δέξασθε νόῳ θεράποντα ὑμέτερον Πα. ὅ. 

4θ. ἀγανὸν καλάμῳ συνάγεν θρόον μήδεσί 



ὑμνέω 818 

τε φρενὸς ὑμετέραν χάριν [0γ γοιν εαἦὲ 

Πα. 9. 87. Ρ]. ῥτο βἰηρ., τότε χρύσεαι 
ἀέρος ἔκρυψαν κόμαι ἐπιχώριον κατάσκιον 

νῶτον ὑμέτερον (οὗ Αἰρίηα) Πα. 6. 139. 
ὑμετεραι κί Θρ. 2. 4. 

ὑμνέω] (ὑμνεῖτε; -ἑων: ἐπε. ὑμνήσω, -ομεν: 
ἱγαρί. ὕμνει: δοτ. ὕμνησαν; ὑμνῆσαι οοηΐ.: 

Ῥα585. ὑμνεῖσθαι.) ῥγαὶξό ἐπ Ξοηβ κατέ- 
βαν τὰν ποντίαν ὑμνέων παῖδ᾽ ᾿Αφροδί- 

τας --- 'ρόδον Ο. 7. 14. αἱ δὲ πρώτιστον 

μὲν ὕμνησαν Διὸς ἀρχόμενοι σεμνὰν Θέτιν 
Πηλέα θ᾽ Ν. δ. 26. Χάριτες, Ἄργος Ἥρας 
δῶμα θεοπρεπὲς ὑμνεῖτε Ν',, 10. 8. χρὴ μὲν 
ὑμνῆσαι τὸν ἐσλόν (Ηεγπο: ὑμνᾶσαι οοἀὰ.) 

Ι. 8. 7. γάμον λευκωλένου ᾿Αρμονίας ὑμνή- 

σομεν; ἔτ. 29,6. Αἰολάδα σταθμὸν υἱοῦ 

τε Παγώνδα ὑμνήσω στεφάνοισι θάλλοισα 

παρθένιον κάρα Παρθ. 2. 11. Ρᾶ58., πρέπει 
δ᾽ ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαι --- καλλίσταις ἀοι- 

δαῖς {τ. 121. 1. ο. δες. ἀπρὶ., ἁ μὲν ἀχέταν 

Λίνον αἵλινον ὕμνει (Ηοττηδηη: ὑμνεῖν 

ςοἀ.) Θρ. 8. 6. 
ὄμνησις} ῥγαϊςίηρ ἄνθεα τοιαίντ --- 

Ἰύμνήσιος δρέττῃ (9η6}}: αἰα Ροϑ8135) Πα. 

12. δ. 

ὑμνητός]} «εἰεδναίσα ἴηι Ξοὴζ εὐδαίμων δὲ 
καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖς Ρ. 

10. 22. ᾿Ιόλαον, ὑμνητὸν ἐόντα Ρ. 11. 61. 

ὕμνος] (-ος, -ου, -ῳ, “ον, -οἱ, -ὧν, -οισίιν). 

τοὺς.) ὁοηῇᾷ οἱ ῥγαὶξε ὁ πολύφατος ὕμνος 

Ο. 1. 8. δαιδαλωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς Ο. 

1. 105. ἀναξιφόρμιγγες ὕμνοι Ο. 2. 1. τίνα 
κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος ἀνήρ; Ο. 0. Θ. χρὴ 

τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπιτνάμεν αὐταῖς 

Ο. 6. 27. ἀνδράσιν αἰχματαῖσι πλέκων ποι- 

κίλον ὕμνον Ο. 0. 87. ἐμῶν δ᾽ ὕμνων ἄεξ’ 

εὐτερπὲς ἄνθος Ο. 6. 106. τίμα μὲν ὕμνον 

τεθμὸν ᾿Ολυμπιονίκαν Ο. 7. 88. Μελησία 

ἐξ ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳ Ο. 8. 
δ4. αἵνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνθεα δ᾽ 
ὕμνων νεωτέρων Ο. 9. 48. μελιγάρνες ὕμνοι 

Ο. 11. 4. Αἴτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν 
ὕμνον Ρ. 1. 600. παίδεσσιν ὕμνον Δεινομέ- 

νεὸς τελέσαις Ρ. 1. 79. ἄλλοις δέ τις ἐτέλεσ- 

σεν ἄλλος ἀνὴρ εὐαχέα βασιλεῦσιν ὕμνον 
Ρ. 3. 14. ὄφρα --- αὔξης οὖρον ὕμνων ΡῬ. 4. 

8. [ὕμνων (ςοαὶ. Ῥαινν, Βεςκ: κώμων 

ὕμνος 

ςοαά.) Ῥ, ὅ. 100. ἑτοῖμος ὕμνων θησαυρὸς 

Ρ, 0. 7. ῥαίνω δὲ καὶ ὕμνῳ Ρ. 8. δ7. ἐγ- 
κωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνων ἐπ᾽ ἄλλοτ᾽ 

ἄλλον ὧτε μέλισσα θύνει λόγον Ῥ. 10. δ8. 
᾽Ορτυγία ---, σέθεν ἀδυεπὴς ὕμνος ὁρ- 

μᾶται θέμεν αἷνον ἀελλοπόδων μέγαν 
ἵππων Ν. 1. δ. ἄρχε δ᾽, οὐρανοῦ πολυνε- 

φέλα κρέοντι, θύγατερ, δόκιμον ὕμνον Ν. 8. 
11, ἀγών, τὸν ὕμνος ἔβαλεν ὀπὶ νέων ἐπι- 

χώριον χάρμα κελαδέων Ν. 8. 6ὅ. (ῥῆμα) 
τό μοι θέμεν Κρονίδᾳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ Τιμα- 

σάρχον τε πάλᾳ ὕμνου προκώμιον εἴη 
Ν. 4. 11. τῷδε μέλει κλιθείς, ὕμνον κελάδησε 

καλλίνικον (υἱὸν οοπὶ. Βετρκ) Ν, 4. 10. 

ποικίλων ἔψαυσας ὕμνων Ν. ὅδ. 42. Πιε- 

ρίδων ἀρόταις δυνατοὶ παρέχειν πολὺν 
ὕμνον ἀγερώχων ἐργμάτων ἕνεκεν Ν', θ. 

838, ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ σκότον πολὺν 
ὕμνων ἔχοντι δεόμεναι Ν. 7.18. ἀμφὶ 

Νεμέᾳ πολύφατον θρόον ὕμνων δόνει ἡσυχᾷ 
(Ετ. ϑομπηά: ὕμνων θρόον οοἀά.) Ν. 7. 81. 

ἦν γε μὰν ἐπικώμιος ὕμνος δὴ πάλαι 

Ν. 8. 60. ἐθέλω ἣ Καστορείῳ ἣ ᾿Ιολάοι᾽ 

ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ 1.1.10. πάντα δ᾽ 

ἐξειπεῖν --- ἀφαιρεῖται βραχὺ μέτρον ἔχων 
ὕμνος 1.1. 08. μήτ᾽ ἀρετάν ποτε σιγάτω 

πατρῴαν, μηδὲ τούσδ᾽ ὕμνους 1. 2. 48. 

ὦ Μέλισσ᾽, εὐμαχανίαν γὰρ ἔφανας ᾿Ισθ- 
μίοις, ὑμετέρας ἀρετὰς ὕμνῳ διώκειν [. 4. 8. 

τόνδε πορὼν γενεᾷ θαυμαστὸν ὕμνον (8. 
Ποσειδάν) 1. 4.21. προφρόνων Μοισᾶν 

τύχοιμεν κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ 
᾿ Μελίσσῳ 1. 4. 43. τὸ δ᾽ ἐμόν, οὐκ ἄτερ 

Αἰακιδᾶν, κέαρ ὕμνων γεύεται 1. δ. 20. καὶ 
πτερόεντα νέον σύμπεμψον ὕμνον 1. ὅ. θ8. 
ἀνὰ δ᾽ ἄγαγον ἐς φάος οἷαν μοῖραν ὕμνων 

Ι. 6. θ2. κώμαζ᾽ ἔπειτεν ἀδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ 

καὶ Στρεψιάδᾳ 1. 7. 20. κελαδίήσαθ’ -- 
ὕμγνους (ΒυρΡ. 5πὸῸ}} ες Σ.) Πα. 78. 10. 

ὕμνων ερί Πα. 18. ἃ. 9. ὕμνων σέλας Πα. 
18. 6. Αἰολεὺς ἔβαινε Δωρίαν κέλευθον 
ὕμνων “{τ. 191.5 [ὕμνων (ἀς]. Ἡδενπο.) 

τ, 192. τὸν ὕμνίον (ϑυρ». 1459) γέγτ. 

833. ὃ. ἀνοῖξαι πίθον ὕμνων τ. 864. 

ς. Βεπ., Θήρωνος ᾿Ολυμπιονίκαν ὕμνον 

ὀρθώσαις Ο. 8. 8. ὕμνος δὲ τῶν ἀγαθῶν 

ἐργμάτων βασιλεῦσιν ἰσοδαίμονα τεύχει 



ὁμός 

φῶτα Ν. 4. 88. ἀλλ᾽ ἐπέων γλυκὺν ὕμνον 

πράσσετε Ν. 9. 8. ἢ βεποζαὶ, εἰ --- τί οἵ 

φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρνες ὕμνοι ἀμέτεροι 

τίθεν Ῥ. 8. θ4. ἀένγρε ἔδοξ᾽ ἦρα καὶ ἀθανά- 
τοῖς ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον ὕμνοις 
θεᾶν διδόμεν 1. 8. 60. ἁ δ’ Ὑμέναιον --- 

ἐσχάτοις ὕμνοισιν (56. ὕμνει: ϑοδβηεϊάε- 

νη, Ἠογιηδπη: ἔσχατον ὕμνον ςοἀ.) Θρ. 

8. 9. ἰουε Ξοηρβ, ῥίμφα παιδείους ἐτόξευον 
μελιγάρνας ὕμνους 1. 2. 8. 

ὑμός] -- ὑμέτερος σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς (οτ 
ΑΡρο]ο δηὰ Ασξρην8) Ῥ. 8. 606. ἄγοντι δέ 
μὲ πέντε μὲν ᾿Ισθμοῖ νῖκαι ---, ὦ Μεγά- 

κλεες, ὑμαί τε καὶ προγόνων (ἱ. ὁ. οὐ γουτ 
ἔδυ δηὰ ἔογορθασϑ) Ῥ. 7. 17. 

ὑπαίθριος] ἐν 6 ορδη αἷν ἐἑκάλεσσε Πο- 
σειδᾶν᾽ εὑρυβίαν --- νυκτὸς ὑπαίθριος 

Ο. 6. θ1. 
ὑπᾶκούω)] δὲ ςμδ7εοί ἰο ᾿ς. ἀδῖ. ἔδοξεν --- 

αὐτῷ κᾶἄᾶπος ὀξείαις ὑπακουέμεν αὐγαῖς 

ἀελίον Ο. 8. 24. 
ὑπαντάω} »"εε ο. ἄδι. ῥαίνω δὲ καὶ 

ὕμνῳ (8ς. ᾿Αλκμᾶνα), γείτων ὅτι μοι καὶ 
κτεάνων φύλαξ ἐμῶν ὑπάντᾶσεν ἰόντι 

(Ὀγς.: ὑπαντίασεν εοαὐὰ.) Ῥ. 8. δ9. 
ὑπαντιάζω) 2. υεΐσονι αὐτὸς ὑπαντία- 

σεν Τυροῦς ἐρασιπλοκάμου γενεά Ρ. 4. 

188. ς. δςς., ἑκόντι τοίνυν πρέπει νόῳ τὸν 
εὐεργέταν ὑπαντιάσαι Ρ. δ. 44. [ὑπαντία- 
σεν (εοἀά. : ὑπάντασεν ὈγΖ.) Ρ. 8. 59.] 

Ῥ. εοπΐγοηί, οῤῥοϑε τραχεῖα δυσμενέων 

ὑπαντιάξαισα κράτει (Ξς. ᾿Ησυχία) Ῥ. 8. 

11. εἰ δέ τις ἀρκέων φίλοις ἐχθροῖσι τραχὺς 
ὑπαντιάζει (ὑπαντιάξει ΠΡ, ἰοτέ. τεςΐο) 

Πα. 3. 32. 
παρ] νγεαϊϊίν οἱ ἀαν ἐξ ὀνείρου δ’ αὐτίκα 

ἦν ὕπαρ Ο. 18. 67. 
ὑπάργῦὕρος;] ονοσϑεά ιυἱ ἐδ οἰϊνεν Μοῖσα, τὸ 

δὲ τεόν, εἰ μισθοῖο συνέθευ παρέχειν φωνὰν 
ὑπάργνρον, ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ ταρασσέμεν (ς{}- 

σεν ἐναϊα ἱταρ] γῆς 7ογ δίγε: ν. ϑομδάς- 

νναϊάς, 2845; νδὴ Ογοπίηροη, Οοτρ. 1.ὕ1{1., 

861 ἡ. 1) Ῥ. 11. 42. 
ὑπάρχω] δὲ αναϊαδἰδ ἀγέλα ταύρων ὑπ- 

ἄρχεν καὶ νεόκτιστον --- θέναρ Ῥ. 4. 20ὅ. 
ὑπασπίζω] Φἐγυε ας φλϊε!α δεαγεν ἴον ς. ἀδῖ. 

Χρομίῳ κεν ὑπασπίζων Ν. 9. 84. 

δ19 ὑπέρ 

ὕπᾶτος] (-ος, -ον, -ε: -ον, -οισιν, -ον.) λέφα- 
ἐεῖ, γποοῖ ρίογίομς ὕπατον --- ποτὶ δῶμα 

Διός Ο. 1. 42. τὸ δ᾽ αἰεὶ παράμερον ἐσλὸν 
ὕπατον ἔρχεται Ῥτ. Ο. 1. 100. ὕπατον δ᾽ 
ἔσχεν Πίσα Ἡρακλέος τεθμόν Ν. 10. 82. 

ὑπάτοισιν βουλεύμασι (οἵ Ζευ5) Δ. 4. 86. 
οἱ ροζβ., ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς 

ἀρετάν Ῥ.6. 42. ὁ Παρνάσσιος αὐτὸν 

μυχὸς διαυλοδρομᾶν ὕπατον παίδων ἀνέει- 

πεν Ῥ. 10. 9. οἱ Ζευβ, ὕπατ᾽' εὐρὺ ἀνάσ- 
σων ᾿Ολυμπίας --- Ζεῦ πάτερ Ο. 18. 24. 

γόνον ὑπάτων μὲν πατέρων μελπόμενοι 
γυναικῶν τε Καδμειᾶν (ἱοη 508) ἐγ. 76. 

11. 
ὑπένερθε(ν)] ΡῬτέερ. «. φξεη., δείονωυΘ “'ἥμισν 

μέν κε πνέοις γαίας ὑπένερθεν ἐών᾽’ Ν. 10. 
87. (ἡ δὲ διάνοια πέτεται!) τᾶς τε γᾶς 

ὑπένερθε --- οὐρανοῦ θ᾽ ὕπερ ἔτ. 292. 
ὑπέρ] 1. ὑγερ., (δῃαβίγορῃβ Ῥ. 4. 26, Ν. 8. 

21, Ν. 7. 48,. 1.6. 8, ἐγ. 292, Δ. 4. ἃ. 4.) 
ἃ. Ο. ἃςς,, ἃ. ἄδουδ, οὐέγ, ἀργὸς 5 ἀβάπτι- 

στος εἶμι φελλὸς ὡς ὑπὲρ ἕρκος ἄλμας 

Ῥ. 8. 806. πανδείματοι μὲν ὑπὲρ πόντιον 

Ἕλλας πόρον ἱερόν (8.. ἔφυγον 5ἰπιτη.) 
ἐγ. 189. β. δεγοπᾶ, ἐχοξεάϊηρ βρο- 
τῶν φάτις ὑπὲρ τὸν ἀλαθῆ λόγον δεδαι- 

δαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις ἐξαπατῶντι 

μῦθοι Ο.1. 288. Ρ.ο. βεη., α. συξν, αογος5 

ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς πέμπεται Ρ. 2. 68. 

“φέρομεν νώτων ὕπερ γαίας ἐρήμων ἐννά- 

λιον δόρν'" Ρ. 4. 26. “καὶ μέλλεις ὑπὲρ 

πόντον Διὸς ἔξοχον ποτὶ κᾶπον ἐνεῖκαι" 
Ῥ. 9. 628. ἐγὼ μὲν ὑπὲρ χθονὸς ὑπέρ τ’ 
ὠκεανοῦ Πα. 8. 14. (ἡ δὲ διάνοια πέτεται) 

τᾶς τε γᾶς ὑπένερθε --- οὐρανοῦ θ᾽ ὕπερ 
ἐν. 292. β. αδουε ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ 

κεφαλᾶς γε [Ταντάλον λίθον παρά τις 

ἔτρεψεν ἄμμι θεός Ι. 8. 9. χρύσεαι δ᾽ ἐξ 

ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον Κηληδόνες Πα. 8. 70. 
Ὑ. δεγονὰ οἱ αἰϊδίαποα ταί θ᾽ ὑπὲρ 

Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι (ἰ. ε. ΚΙρροη νοῦ 
Κγς, Ἐτἄηκο!: ῬιΒοουβαο) ΡῬ. 1. 18. 

ἀβάταν ἅλα κιόνων ὕπερ ᾿Ηρακλέος περᾶν 
εὐμαρές Ν. 8.21. ἐὼν δ’ ἐγγὺς ᾿Αχαιὸς οὐ 

μέμψεταί μ᾽ ἀνὴρ ᾿Ιονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰκέων 
(ΑἸ ουπὶ 508. Ἐρίσοίϑϑβϑ 3ἰρηϊποατὶ οτο- 

ἀυπέ, ορίπαπίεβ τῆᾶατεὸ Δαπδιςυπι αἱςὶ 



ὑπεραίσιος 

ΒΌΡΕγ 5, Ἰοπίι πὶ ἐπέογι 59, Ἐρίγυπι δαΐοτι 

δαΐδοοσε Αἀπίδεῖοο πιᾶτ, ἢ. 6. βύρσα 

Ἰοπίυτη 6586, ὥββθη) Ν΄. 2. 66. ὑπὲρ 

Αὐσονίαίς ἁλὸς (οἱ τῆς ἘΡὶΖζερἢγτίαπ 

Ἐοοτί8η5) ἐγ. 1400. 6. ὃ. οἱ 5υροτί- 

οἤξγ, δεγοπὰ μᾶκος δὲ Νικεὺς ἔδικε 

πέειρῳ χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάντων 
Ο. 10. 172. ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλφεῖν 

λόγοις νίκαν Ν. 9. 584. μακρὰ δισκήσαις 

ἀκοντίσσαιμι τοσοῦθ᾽, ὅσον ὀργὰν Ξεινο- 
κράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλνκεῖαν ἔσχεν 

Ι. 2. 86. τί ἔλπεαι σοφίαν ἔμμεν, ἂν ὀλίγον 
τοι ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἴσχει τ. 61. 2. 

ε. ο" δελαῖϊ οὐἱὐἠ κἀρνξ ἀνέειπέ νιν ἀγγέλ- 
λων “Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινίκον ἅρμασι 
Ρ. 1. 82. ἱκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν γονάτων 
πόλιός θ᾽ ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ᾽ ὑπὲρ 

τῶνδ᾽ ἅἄπτομαι Ν. 8. 18---Φὁ κρατῆρα 
Μοισαίων μελέων κίρναμεν Λάμπωνος εὖ- 

αέθλουν γενεᾶς ὕπερ 1. 6. 8. θύεται γὰρ 
ἀγλαᾶς ὑπὲρ Πανελλάδος Πα. 6. θ2. ᾿Αλαλά 
-- ᾧ θύεται ἄνδρες ὑπὲρ πόλιος τ. 78. 8. 
ζ. οπ αἀεεοιεμ οὐ ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ 
μάχας ἔλασεν ἀντιτυχόντ᾽ ἀνὴρ μαχαίρᾳ 

Ν. 1. 42. ἄγε σὺν Τιρυνϑίοισιν πρόφρονα 
σύμμαχον ἐς Τροίαν --- Λαομεδοντιᾶν 
ὑπὲρ ἀμπλακιᾶν 1. 6. 29. 

2. τἀν., αδουε πατὴρ ὕπερ | κρέμασε 

καρτερὸν αὐτῷ λίθον Ο..1. 67. καὶ σκοπιαῖσιν 

[ἄκρ)]αις ὀρέων ὕπερ ἔστα (3.. ᾿Απόλλων: 

οἴ, Πα. 12. 11.) ἐτ. 818. 8. 

3. τὰν. Ἰὼν ὕπερ Δ. 4. ἃ. 4. 

ὑπεραίσιος] εχεθοςίυε ὑπΊεραισιον [ 
(ἰοτῖς αἰνίβίπι: δυρρ. χὄτίο) ἔτ. 118. 8. 

ὑπέραλλος ἀδουε οἰλενς, τ»"αίολιὶεςς ὑπεέρ- 
αλλον αἰχμὰν ταμών Ν. 83. 88. 

ὑπεράφνος] αγγορα!ί εἰς ἀνάταν ὑπερ- 
άφανον Ρ. 2. 28. 

ὑπερβαίνω] ἰναηιεργεες τῶν μὲν ὑπὸ στάθ- 
μᾳ νέμονται οὐ θέμιν οὐδὲ δίκαν ξείνων 

ὑπερβαίνοντες (55. τὸ Αἰρὶπεῖδη5) 1. 9. 

θ. 
ὑπερβάλλω] «4. ἅ8., οὐεξγείερ 11|ὲ ὑπανὰ 

ἐν δὲ δαμόταις ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν, 

οὐχ ὑπερβᾶλών Ν. 7. 06. Ῥ. σεέγρα85 α. 
δεπι. ἄνακτα τὸν πάντων ὑπερβάλ- 

λοντα Χρόνον μακάρων ἔτ. 88. 

δ20 ὕπερθε(ν) 

ὑπέρβιος] ῥοιωεν(μὶ ὑπέρβιον Ἡρακλέα 
Ο. 10. 16. Αὐγέαν --- ὑπέρβιον Ο. 10. 29. 
ὑπέρβιος ἀνα () Πετα Κ 65) ἐγ. 1404. δ4(28). 

Ὑπερβόρεοι] α ρΡεορὶς Ἰ᾿ἰνίηρ ἴαγ ἴο ἔδα 
πογῖρ (0. 8. 31), ἰανουπίεθϑ οὐ Αροΐϊο, 

ἔγοτπι ψῃοπὶ Ἡογδκὶοβ σοοεϊνο [Β6 οἷῖνα 

ΒΒοοίβ, ῆοβο ἰσᾶνοϑ ες ἴῃς ὑγίζε δὲ 

ΟἸγπιρίᾷ, ν. Ο. 8. 181{., Ῥ' 10. 814. 
δᾶμον Ὑπερβορέων πείσαις ᾿Απόλλωνος 
θεράποντα λόγῳ (Ξς. Ἡρακλέης) Ο. 8. 
10. ναυσὶ δ᾽ οὔτε πεζὸς ἰών κεν εὕροις ἐς 

Ὑπερβορέων ἀγῶνα θανμαστὰν ὁδόν Ρ. 

10. 80. μυρίαι δ᾽ ἔργων καλῶν τέτμανθ᾽ 
- κέλευθοι καὶ πέραν Νείλοιο παγᾶν καὶ 
δι᾽ Ὑπερβορέους (τὰ δὲ ἑκατέρωθεν παρεί- 

ληφε πέρατα, τὴν σύμπασαν οἰκουμένην 
θέλων εἰπεῖν Σ.)} 1. 6. 28. ναόν' τὸν μὲν 

ὝὙπερβορ[ἐοις] ἄνεμος ζαμενὴς ἔμειξί (οἴ. 
Ῥαυβ., 10. δ. 38, οἱ τὰς βεσοοῃὰ οϊρμῖς 

ἴσρὶς οἱ ΑΡο]]ο) Πα. 8. θ8. ν. «1530 
ἤΑβαρις, 1τ. 210. 

ὑπέρδῖκος, -ον] “εὐεγεῖὶν 751 φυγόν- 

τες ὑπέρδικον Νέμεσιν (5Ξς. Ὑπερβόρεοι: 
“Βδόοπβὲ βογζοοδέ,"" ΗἰγΖεὶ, Αργαρῆοβϑ Νο- 

τποϑ, 12: Τὰς ἀδ8 Βδοδὲ οἰηἰγοϊίοηά,᾽" 

Ἐσβῆκοὶ, Ὁ ΔΡ, δ621:5) Ῥ. 10. 44. 

ὑπερείδω) ρι ηάδν ας ἃ δε ρῥονί, σεί μῦ 
σεῦ δὲ πάτρᾳ Χαριάδαις τ᾽ ἐλαφρὸν ὑπερ- 

εἶσαι λίθον Μοισαῖον ἕκατι ποδῶν εὐωνύ- 

μων δὶς δὴ δνοῖν (τ᾽ ἐλαφρὸν ϑαπάγϑ: τε 
λάβρον οοἀά.) Ν. 8. 47. 

ὑπερέρχομαι] Ξεγρα65 νικαφόρον ἀγλαίαν 

ὥὦὥπασαν ἄκραις ἀρεταῖς ὑπερελθόντων 

ἱεροῖς ἐν ἀέθλοις (ρεπ. 405.) Ο. 13. 18. 

“Ὑπερη!ς] {. δὰ]., Πγνρενίαν, οἱ ἃ ἰουπξαῖπ 
πρᾶν ῬΠοσαὶ ἱπ ΤΠοββαϊγ. Φέρης κράναν 

, Ὑπερῇδα λιπών (Ηετπᾶπη: -ηἰδα ςοὐὰ.) 
Ῥ. 4. 128. 

ὕπερθε(ν)] 4. Ρτερ. ο. ροπ., δέγνοημά, αϑουε 

ἐπεὶ δ᾽ ἐμβόλου κρέμασαν ἀγκύρας ὕπερθεν 
Ρ. 4. 193. τῷ μὲν ᾿Αλεκτρᾶν ὕπερθεν δαῖτα 
πορσύνοντες ἀστοὶ καὶ νεόδματα στεφανώ- 

ματα βωμῶν Ἱ. 4. 61. Ῥ. αἀν., αδουὲ 

ἀμφοτέροις ὁμοῖοι τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν 

μὲν κάτω, τὰ δ᾽ ὕπερθε πατρός Ρ. 2. 48. 

ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει 

ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν τ. 138. 2, Ζῆνα 



ὑπέρθῦμος, -ον 

καθεζόμενον κορυφαῖσιν ὕπερθε (οἕ, ἔτ. 
δ14. 8) Πα. 12. 11. πιεξ., δαίμων δὲ παρί- 

σχει, ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὕπερθε βάλλων Ρ. 8. 17. 

ὑπέρθῦμος, -ον] ργεαί πεαγίεα “κέκλυτε, 
παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶν᾽" 

Ῥ. 4.18. Μέμνονός τε βίαν ὑπέρθυμον 
Ι. 8. δὅ. 

Ὑπερϊονΐδας] 50ο᾽: οἱ ΗἩγρενίον ἵ. 6. Ἠδἢοβ. 
φαυσίμβροτος δαίμων Ὑπεριονίδας Ο. 7.89. 

[ὑπερκρίμναμι, ν. ὑπέρ 2, ἃ κρίμναμι 
Ο. 1. 51. 

ὑπερμάκης) ἱνεηισηάοις ᾿Αθαναία - 
ἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ Ο. 7. 87. 

ὑπερμενής) τεγραςοίηρὶν ϑίγοηρ 
μενὲς ἀκαμαντοχάρμαν Αἴἶαν ἐς. 184. 

Ὕπερμήστρα] ἀκδυρμῖος οὐ θδηδο5, τηϑῖ- 

τιεὰ ο Γιγηκουβ. οὐδ’ Ὑπερμήστρα 
παρεπλάγχθη, μονόψαφον ἐν κολεῷ κατα- 

σχοῖσα ξίφος (τουτέστι μόνη παρὰ τὰς 

ἄλλας Δαναίδας ἰδίᾳ ψήφῳ χρησαμένη, 

οὐκ ἔσπασε κατὰ τοῦ Λνγκέως τὸ ξίφος Σ.) 
Ν. 10. 6. 

ὑπέροπ'λος, -ον] ἃ. »ἱοηδίγοθς κόρῳ δ᾽ 
ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον Ο. 1. 51. Ῥ. ἐη- 

δοἴεπί ἄδικον οὔθ᾽ ὑπέροπλον ἧβαν 

δρέπων Ρ. θ. 48. Λαπιθᾶν ὑπερόπλων 
Ῥ, 9. 14. ἔγαρ. Ἰὑπέροπλοι πί λέγ. 849. 

ὑπέροχος] «4. λἰξὴ τῆς. εἶδος γὰρ ὑπερ- 
οχωτάτᾳ πρέπεν Οὐρανιᾶν θνγατέρι Κρό- 

νου Ρ. 2. 88. Ὁ. ηιοηείγοις δάμασε 

δὲ θῆρας ἐν πελάγει ὑπερόχους (Μοποδ.: 
ὑπέροχος οοἄά.) Ν. 8. 34. 

ὑπερπόντιος] [γο»»" ἀογο55 {Π4 5εα, ομαπμα ς} 
γλῶσσαν ἐπεί σφιν ἀπένεικεν ὑπερποντίαν 
(ε(. Ρ. 4. 68) Ρ. δ. 69. 

ὑπέρτερος, ὑπέρτατος, ὑπερώτατος] (ὑπέρ- 
τερον, -οἱ; -ον δος.: ὑπέρτατος, -ον, -Ε, 

τους; -, -αν, -αἱς, -ας; -ον ποτῃ., νος.: 
ὑπερώτατα ποτ.) 4. σοτηρ., δβεγίου 

εἰ δέ τις ἤδη κτεάτεσσί τε καὶ περὶ τιμᾷ 
λέγει ἕτερόν τιν᾽ ---- γενέσθαι ὑπέρτερον 

Ῥ, 2, 00. σφόδρα δόξομεν δαίων ὑπέρτεροι 
ἐν φάει καταβαίνειν Ν, 4. 88. τὸ τεόν, 

,. χρύσασπι Θήβα, πρᾶγμα καὶ ἀσχολίας 
ὑπέρτερον θήσομαι 1. 1. 2. Ρ. ΒΌΡΕΙΙ., 

ϑδουεγείρη, ῥγεενείπε ἃ. οὗ (Ὠΐηρ8, 

ὑπερ- 

021 ὑπνόω 

πόσις ὁ πάντων ἱΡέας ὑπέρτατον ἐχοίσας 

θρόνον (ΡγΣΖ.: ὕπατον ἐχοίσας παῖς θρόνον 

οοἀά.) Ο. 2. 17. λέγονται μὰν βροτῶν 

ὄλβον ὑπέρτατον οἷ σχεῖν Ρ. 8. 83. βουλᾶν 
τε καὶ πολέμων ἔχοισα κλαῖδας ὑπερτάτας 

Ρ, 8. 4. ἀνορέαις ὑπερτάταις Ν. 8. 20. 
χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν τὰ μὲν 

ἀμφὶ πόνοις ὑπερώτατα Ν. 8. 48. κείνοις 
δ᾽ ὑπέρτατον ἦλθε φέγγος Πα. 3. θ8. 

ἀκτὶς ἀελίον --- ἄστρον ὑπέρτατον Πα. 
9.2. Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν 

τε καὶ ἀϑανάτων ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότα- 
τον ὑπερτάτᾳ χειρί ἔτ. 169. 4. β. οἱ 
Ῥεῖβ. ἐλατὴρ ὑπέρτατε --- Ζεῦ Ο. 4.1. 

ὑπερτάτους ἥρωας Ρ. 8. 37. Σαοκλείδα᾽, 
ὃς ὑπέρτατος ᾿Αγησιμάχοι᾽ ὑέων γένετο 
(οοπίτα Σ, ἀντὶ τοῦ πρεσβύτερος) Ν. 6. 21. 

Ὑ. ὑ)περτάτᾳ 1τ{ Πα. 84. 4. 4. ὑπερτατί 
Πα. 13. ἃ. 10. ὑπερτάταν[ Πα. 18. 10. 

ὑπερτίθημι] «εἰ ουεν ς. δοο. ἃ ἀαέ. τῷ 
σε μὴ λαθέτω --- παντὶ μὲν θεὸν αἴτιον 

ὑπερτιθέμεν (ἐπὶ παντὸς πράγματος δεῖ 

τῷ θεῷ τὴν αἰτίαν ἀνάπτειν Σ.) Ῥ. δ. 86. 

ὑπέρφᾶτος] δενοηἃ 4εἰΠηρ, ἱπονεά δία 
ὑπέρφατον ἄνδρα μορφᾷ τε καὶ ἔργοισι 

Ο. 9. 0δ. νιφετοῦ σθένος ὑπέρφατον Τ]α. 

9. 16. 

ὑπερφῳθίνω] πιεά., ἀΐε [ον ε. ροτι. ᾿Αντί- 
λοχος --- ὃς ὑπερέφθῖτο πατρός Ῥ. 6. 80. 

ὑπερφίᾶλος] α. »"ονείγοιΞ τέκεν γόνον 
ὑπερφίαλον μόνα καὶ μόνον (ἱ. 6. Κένταυ- 

ρον) Ρ. 2. 42. κείνῳ μὲν Αἴτνα δεσμὸς 
ὑπερφίαλος ἀμφίκειται τ, 92. Ὁ. ἀγγο- 

ξαμὶ Μολίονες ὑπερφίαλοι Ο. 10. 34. 

“ὑπερφιάλον ἀγεμόνος᾽" (Ρε1145) Ρ. 4. 111. 

ὑπέχω] Φπῤῥονί, ἐμεοιγαρα ὁ μὰν πλοῦ- 

τος --- βαθεῖαν ὑπέχων μέριμναν ἀγροτέ- 
ραν Ο. 2. 84. 

ὑπ᾽ ναλέος} 5εέν ἰ» οἶδε “τέρας ὑπνα- 

[λέον΄᾿ (ν. τέρας) Πα. 8Δ. 253. 

ὕπ᾽ νος] ς΄} ἝΖτὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺν 
παῦρον ἐπὶ γλεφάροις ὕπνον ἀναλίσκοισα 
ῥέποντα πρὸς ἀῶ Ρ. 9. δῦ. τπηςῖ., ἐν ὕπνῳ 
γὰρ πέσεν (Ξς. φάμα παλαιά) 1. 4. 28. 

ὑπνόω}] “πυρὶ δ’ ὑπνόωντεί σώματα᾽ 
(ςοὐ. ναϊὰς οοττυρέ: ὥτττων ὅ85πε)}: 



ὑπό δ22 

ὕπνωον Τυτγη, “ἰρηὶ αἰξεοΐα Ιδηριυσθαηξ᾽" 

ἐπτογρσοίδῃβ) ἐσ. 168. 8. 

ὑπό] Α. ὑγερ. (δπαβέσορε Ρ. 8. 10, Ρ. ὅ. 
100, Ρ. 1. 64, Ρ. 11. 18, Ν. 1. 86.) 

1. ο. ᾶος., ἃ, πηπάδν, δείοω ὑπὸ Κυλ- 

λάνας ὄρδς, ᾿Αγησία, μάτρωες ἄνδρες 

ναϊετάοντες (Π: ὅροις ςοἀὰ.) Ο. 6, 77. τὸν 

-- κρύψαν ἕνερθ᾽ ὑπὸ γᾶν διφρηλάτα 
᾿Αμφιτρύωνος σάματι Ρ. 9. 81. [οοἀά. Ρ. 
10. 16.} ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖν᾽ εἴσ᾽ ὑπὸ 

χθόν᾽ ἔτ, 137. 1. Ὁ. ὠπάσν, Ἡ᾿Ρ 1ο 186 ωαἱὶς οἱ 
θαλασσίαις ἀνέμων ῥιπαῖσι πεμφθεὶς ὑπὸ 
Τροίαν Ν. 83. 60. 

2. ο. βεη., ἃ. δείοιυ πολλά μοι ὑπ᾽ 

ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας 
Ο. ὃ. 88. λόχμας ὑπὸ κνανέας τίκτε θεό- 

φρονα κοῦρον Ο. 6. 40. λόχμαισι δὲ δοκεύ- 
σαις ὑπὸ Κλεωνᾶν δάμασε Ο. 10. 80. ταί 

θ᾽ ὑπ’ Αἴτνας ὑψιλόφου καλλίπλοντοι 

πόλιες Ο. 18. 111. [ςοπὶ. Βορκ Ῥ. 8. 77. 

ἔθηκε καὶ βαϑυλείμων ὑπὸ Κίρρας πετρᾶν 

ἀγὼν κρατησίποδα Φρικίαν ((ΒτίΞ:: βαθυ- 

λείμων(α) ἀγὼν --- πέτραν εοἀά.) Ρ. 10. 16. 
Ὁ. ἤγοηι (οἱ οἱ) οἵ ἰῃς ἀοϊΐνογγ οἱ ἃ οἰϊά, 

ἦλθεν δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνων ὑπ᾽ ὠδῖνός τ᾽ 

ἐρατᾶς "ἴαμος ἐς φάος αὐτίκα Ο. 6. 43. 

“παῖδα --- ὃν κλυτὸς 'Ἑρμᾶς εὐϑρόνοις 

“ὥραισι καὶ Γαίᾳ ἀνελὼν φίλας ὑπὸ ματέ- 
ρος οἵσει᾽᾽ Ρ. 9. 61. ἐπεὶ σπλάγχνων ὕπο 
ματέρος αὐτίκα θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς 

Διὸς ὠδῖνα φεύγων --- μόλεν Ν. 1. 88. 

ταοῖ., οἱ ἀεϊϊνογαῃος, ὑπ᾽ ἀμαχανίας ἄγων 
ἐς φάος τόνδε δᾶμον ἀστῶν (ἀπ᾽ ὈγΖ.) 

Ο. δὅ.14. ᾽Ορέστα᾽ τὸν δὴ --- Κλυται- 
μήστρας χειρῶν ὕπο κρατερᾶν ἐκ δόλον 

τροφὸς ἄνελε δυσπενθέος Ρ. 11. 18. ς. 

ίο Ἰὴε αεεονεραπίηιεη οἱ τεαὶ γὰρ ᾿ὥραι 

ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς ἑλισσόμεναί 

Ο. 4. ἃ. καί νυν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων σὺν Δια- 
γόρᾳ κατέβαν (ἰ. 6. νῈἢ γα δηὰ Πυϊο) 
Ο. 7. 18. σειρῆνα δὲ κόμπον αὐλίσκων ὑπὸ 

λωτίνων μιμήσομ᾽ ἀοιδαῖς Παρθ. 2. 14. 
ἃ. οἱ ἀροπου, α. οἱ Ἐμίπρϑ, μητάεν (δε ἐπ {πε 

ἐποε οἵ ἐσλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων 
πῆμα θνάσκει Ο.3.19. ς[.0.0.43. β, οἵ ρετῖβ. 

ἀλλ᾽ αἷνον ἐπέβα κόρος οὐ δίκᾳ σνυναντό- 
μενος ἀλλὰ μάργων ὑπ᾽ ἀνδρῶν «»αεν ἐλε 

ὑπό 

ἐπ πμεηπεε οἱ Ο. ὃ. 96. Κορινθίων ὑπὸ φωτῶν 

ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς ὀκτὼ στεφάνοις 

ἔμιχθεν ἤδη ὃν, αἱ {δε 116 παπάς οὐ Ν. 2. 820. 

3. ς. ἀδε., 4. ἐγέηρ δείοω, αἱ 4Πε [οοἱ οὐ 

[ὑπὸ Κυλλάνας ὄροις (ὄρος Π.) Ο. 6. 77. 

τὰ δ᾽ ὑπ’ ὀφρύν Παρνασσίᾳ ἕξ (ν. 1. ἐπ᾿) 

Ο. 18. 106. ὄχθαις ὕπο Τανγέτον ναίοντες 

Ρ.1. 64, δασκίοις Φλειοῦντος ὑπ᾽ ὠγν- 

γίοις ὄρεσιν Ν. 6. 44. ἐν δὲ κέχλαδίεν) 
κρόταλ᾽ αἰθομένα τε δαὶς ὑπὸ ξανθαῖσι 
πεύκαις Δ. 2. 11. Ῥ. ἀοω" ἐπ, ριον 

ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Διὶ 

νέμονται, τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν 
γνάλοις Θεράπνας Ν. 10. ὅ6. ἦβαν γὰρ 
οὐκ ἄπειρον ὑπὸ χειᾷ καλῶν δάμασεν 
Ι. 8. 10. “ὑπὸ σπλάγχιίνοις) φέροισα τόνδ᾽ 

ἀνέρ᾽"" Πα. 81. 18. πρῶτον εὐνάσθην ἀγα- 
πατὸς ὑπὸ σπαργάνοις ἔτ. 193. σ΄. γον» 
μηδν (θρῆνον) τὸν παρθενίοις ὑπό 

τ᾽ ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς ἄιτε λειβόμενον 
Ῥ.13.9. ἀ. γολεά Ι’ ἐριζόμεναι νᾶες 
ἐν πόντῳ καὶ (ὑφ᾽ γᾶρμασιν ἵπποι (Βετρὶς 
Ε Σ: ἐν ἀπὺυβ οοὐ.; οὔι. αἰτοῦ) 1. δ. δ. 

ὑφ᾽ ἅρμασιν ἵππος (ν. 1. ἐν) ἔτ. 2384. 1. 

ἐς. ὃν πιξαης οἱ, ὃν, υἱίἢ βωμοὺς ἕξ 
διδύμους ἐγέραρεν ἑορταῖς θεῶν μεγίσταιδ 

ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθλων τε πεμπαμέροις 
ἁμίλλαις Ο. δ. 6. μεγαλᾶν δ᾽ ἀρετᾶν δρόσῳ 

μαλθακᾷ ῥανθεισᾶν κώμων ὑπὸ χεύμασιν 
(ὑγΖ.: θ᾽ ὑπὸ οοἀά.) Ρ. ὅ. 100. (σοφοὶ) 

οὐδ᾽ ὑπὸ κέρδει βλάβεν Ν. 7. 18. λέγοντι 

γὰρ Αἰακόν μιν ὑπὸ ματροδόκοις γοναῖς 
φυτεῦσαι Ν. 7. 84. αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα 
κέρδει κλέπτεται Ν. 9. 88, “νῦν σε, νῦν 
εὐχαῖς ὑπὸ θεσπεσίαις λίσσομαι" 1. 6. 44. 

κείνων λυθέντες σαῖς ὑπὸ χερσίν, ἄναξ ἐτ. 
86. ὁ δὲ μηδὲν ἔχων ὑπὸ σιγᾷ μελαίνᾳ 
κάρα κέκρυπται Πᾶαρθ. 1. 9. ζ. μπάᾶδν 
ἐλ ἰονος οὐ, τπδν ἰδ6 ἐπι δηος οἱ [εἴ τί 

τοι Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις νόον ὑπὸ 
γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν (ν. ὑπο- 

τίθημι) Ο. 1. 19. ὑπὸ στερεῷ πυρὶ πλα- 
γαῖς τε σιδάρον βαϑὺν εἰς ὀχετὸν ἄτας 

ἴζοισαν ἐὰν πόλιν Ο. 10. 86. δαμεῖσα χρυ- 
σέοις τόξοισιν ὕπ᾽ ᾿Αρτέμιδος (Ἡεττηδηη: 

ὑπ᾽ ςοἀάὰ.) Ῥ. 8. 10. βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι 
κείνου φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθϑαι κόμαν 



ὑποδέκομαι 

ἔνεπεν Ν. 1. 68. ἦ μὰν ἀνόμοιά γε δάοισιν 
ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν πελεμιζόμενοι 
ὑπ᾽ ἀλεξιμβρότῳ λόγχᾳ Ν. 8. 80. δαίμων 
δὲ παρίσχει, ἄλλοτ’ ἄλλον ὕπερθε βάλλων 
ἄλλον δ᾽ ὑπὸ χειρῶν μέτρῳ καταβαίνει 

(ν. 1. μέτρον: ρΡοβὲ χειρῶν ἀϊδείπχὶε ΒοΓρ ) 

ῬΡ. 8. 77. τῶν μὲν ὑπὸ στάθμᾳ νέμονται 
Ι, 9. 4, ἐκράνθην ὑπὸ δαιμονίῳ τινι (86. 

δείματι, 5[π2π}.}) --- συνάγεν θρόον ἴα. 
9. 84. 8. οἱ ροῖϑ., ὄν, ἐδνοξῆὶ ὑπ’ 
᾿Απόλλωνι γλυκείας πρῶτον ἔψαυσ᾽ ᾿Αφ- 
ροδίτας Ο. 6. 88. “ἐρατὸν λύοι κεν χαλινὸν 
ὑφ᾽ ἥρωι παρθενίας" 1. 8. 40. 
4. (ταρᾳ. )α βοῦς ὑπ’ οἵστρί ἐς. δ11. 

Β. 18. γὕπο[ Ρ. Οχγ. 2441. δ. 
ΒΒ. ἰῃ ἐπιεβὶ8 νόον ὑπὸ γλυκυτάταις 

ἔθηκε φροντίσιν (ν. ὑποτίθημι) Ο. 1. 19. 

ὑπὸ κίονες ἕστασαν (ν. ὑφίσταμι) Πα. 8. 

θ9. 
ὑποδέκομαι! ὠεἰσοηια ὑπέδεκτο δ᾽ 

ἀργυρόπεζ᾽ ᾿Αφροδίτα Δάλιον ξεῖνον Ῥ. 
9. 9. ὑποδέξωνται ἐγ. θὉ. ς. γαῖα δ᾽ 
ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο κεραννωθεῖσα Διὸς 

βέλεσιν μάντιν Ν.10.8. 
ὑποθέω)] νιον ἀοινη ποτὶ δ᾽ ἐχθρὸν ἄτ᾽ 

ἐχθρὸς ἐὼν λύκοιο δίκαν ὑποθεύσομαι Ρ. 
2. 84. 

ὑπόκειμαι) Πε δεΐογε χοῖϊ. ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν 
οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεται Ο. 1. 86. 

ὑποκουρίζομαι] »"ενη}, Φἅἄλικες οἷα παρ- 
θένοι φιλέοισιν ἑταῖραι ἑσπερίαις ὑποκου- 
ρίζεσθ᾽ ἀοιδαῖς Ρ. 8. 19. 

ὑποκ'ρέκω] τοιπὰ ἵπ παγηιοην ιοϊἐμ, ἢ αν 

αοοοιηβαπίηη Κ[σγ ταεῖ., τὸ καυχᾶσθαι 
παρὰ καιρὸν μανίαισιν ὑποκρέκει Ο. 9. 839. 

ὑπόκρῖσις] δος. Ῥχὸ δᾶν., σης ενίηρ, ἱη 1}6 
αν εν οἱ ἐρεθίζομαι πρὸς ἀντὰν ἁλίου 

δελφῖνος ὑπόκρισιν, τὸν μὲν ἀκύμονος ἐν 
πόντου πελάγει αὐλῶν ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν 
μέλος (ἐπ ἰλὲ γοΐς οἱ, Ῥαβο, Ὁ. Ε.. 1966, 

191; ν. ΤὨυπιπιος, 1141) (τ. 1400. 1δ. 
ὑπομένω] “ρον μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν 

ὄλβον (ες. ᾿Ιξίων) Ῥ. 2. 26. 

ὑπόπτερος, -ον] ωἱηρεά τιεῖ.,, ναὸς ὑπο- 
πτέρον (οὐ τῆε Ῥδηκ5β οὗ οατϑ.) Ο. 9. 24. 

ὁ δὲ καλόν τι νέον λαχὼν ἁβρότατος ἔπι 
μεγάλας ἐξ ἐλπίδος πέταται ὑποπτέροις 

823 ὑφαίνω 

ἀνορέαις οἡ ἐ}ι6 τιυῖπρς οἱ ᾿ις τπαπῖν δχρίοίες 
Ῥ. 8.91. 

ὑκοσκάπτω] ἐδ εἴ δ᾽ ὄλβον ἢ χειρῶν 

βίαν ἢ σιδαρίταν ἐπαινῆσαι πόλεμον 
δεδόκηται, μακρά μοι αὐτόθεν ἄλμαθ᾽ ὑπο- 

σκάπτοι τις (ν. ἅλμα: ΕἼ πιυ88 οἰηθῃ 

Οεάδηκοηβργθηρ πάθῃ θη, Βίβομοί, απο- 

ταοη, 774, οἱ]. ῬΊ]δϊ., Ογδαίυν!., 4184.) Ν. 

δ. 20. 
ὑποστέλλω)] ἰαλδ ἰη, {μγὶ ταεῖ, οὐδέ ποτε 

ξενίαν οὖρος ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ᾽ ἱστίον 

ἀμφὶ τράπεζαν (ἰ. 6. πιδάς πὲπι τοάσπςα ᾿ἰ8 
πιοβρίταϊεν.} 1. 2. 40. 

ὑποτίθημι} ῥιι μπᾶδν (δ6 τ δῆς οὐ ς. δος. 

ἃ ἀαις,, Φερενίκον χάρις νόον ὑπὸ 

γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν Ο. 1. 19. 

ὑποφᾶτις] υυὐέφῥενεν ἄμαχον κακὸν ἀμφο- 
τέροις διαβολιᾶν ὑποφάτιες (διάβολοι. Σ: 

ν. Ψ., 2905.) Ρ. 2. 10. 

ὑποχωρέω)] ῥγοοδεὰ ἰγοὴν μᾶδν ταρῖ. 

εἰρεσία δ᾽ ὑπεχώρησεν ταχειᾶν ἐκ παλα- 
μᾶν ἄκορος (εἴ. Μοττίβοῃ, (. Ε., 19δ0, δ.) 

Ῥ, 4. 202. 

ὑπωρόφιος] ὠπάᾶον ἰδδ νγοοΐ οὐδὲ μιν φόρ- 
μίγγες ὑπωρόφιαι --- δέκονται Ῥ. 1. 97. 

Ὑριεύς, ὟὙρία] ἰε8ι., δίγαρο, 9. 2. 12, 
καὶ ἡ Ὑρία δὲ τῆς Ταναγραίας νῦν ἐστι, 
πρότερον δὲ τῆς Θηβαίδος" ὅπον ὁ Ὑριεὺς 
μεμύθευται καὶ ἡ τοῦ ᾿ωὡρίωνος γένεσις, 
ἦν φησι Πίνδαρος ἐν τοῖς διθυράμβοις ἔτ. 
48. ν. ᾿ῳὡωαρίων, ἴε8:. 

ὥς] (οἴ. σῦς.) οωἱΐησ ἀρχαῖον ὄνειδος --- 

Βοιωτίαν ὧν (οἵ. ἐς. 88.) Ο. 6. 90. 

ὕστερος, ὕστἄτος]) «. σοτῃρ., ἰαίδν μελι- 
γάρνες ὕμνοι ὑστέρων ἀρχὰ λόγων τέλλε- 
ται Ο. 11. 6. “'χρόνῳ ὑστέρῳ᾽᾽ (Ετ. 
Βοβπιίά: δ᾽ ὑστέρῳ Ἄοοἀά.) Ρ. 4. 66. ἕποττο 
μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραις Ῥ. 10. 17. 

Ῥ. βυρετῖὶ., ἰαςί καὶ κεῖνος (-- Αὐγέας) 

ἀβουλίᾷ ὕστατος ἁλώσιος ἀντάσαις θάνα- 

τον αἰπὺν οὐκ ἐξέφυγεν ((. ε. αἴζες σογΔκΙ68 

μὰ δἰγεδὰγ βἰαίω κιεαῖος δῃὰ Ευγγτοβ) 

Ο. 10. 41. 

ὑφαίνω)] ὠεαυε πιεῖ., ογδαία “ἀλλ᾽ ἐμὲ 
χρὴ καὶ σὲ θεμισσαμένους ὀργὰς ὑφαίνειν 
λοιπὸν ὄλβον ΡῬ. 4. 141. ὑφαίνω δ᾽ 



ὑφαιρέω 

᾿Αμυθαονίδαισιν ποικίλον ἄνδημα (ἰ. ε. 

τὸν ὕμνον) τς. 179. 

ὁφαιρέω) 7εἰοἶ ἤγοηε δείοιυ ς. ἃςς. ἃ 56π. 
Μοῖσά τοῖ κολλᾷ χρυσόν, ἔν τὰ λευκὸν 

ἐλέφανθ᾽ ἀμᾶ καὶ λείριον ἄνθεμον ποντίας 

ὑφελοῖσ᾽ ἐέρσας Ν. 7. 79. 

ὑφίσταμι)} α. ἔγαῆβ., δὶ δαηδαΐ ο. δεο. ἃ 

ἀκι. χρυσέας ὑποστάσαντες εὐτειχεῖ 

προθύρῳ θαλάμου κίονας ὧς ὅτε θαητὸν 
μέγαρον πάξομεν Ο. 6. 1. πιεῖ., τεθμὸς δέ 
τις ἀθανάτων καὶ τάνδ᾽ ἁλιερκέα χώραν 

παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις κίονα δαι- 

μονίαν Ο. 8. 26. Ῥ. ἰηέγβῃβ., (ρ! υρΐ. 
Ῥτο ἱπιρί.) οίαπά δεπδαῖν, σοῦ χάλ- 

κεοι μὲν τοῖχοι χάλκεαί θ᾽ ὑπὸ κίονες 
ἑστᾶσαν Πα. 8. 69. 

[ὑψαύχην, ν. ῥιψαύχην.] 
Ὑψεύς)] ἰδπρ οἵ τὰς Γαρίπαὶ, ΔΈ μοσ οἱ 

Κγγθηθ. κούρᾳ θ᾽ Ὑψέος εὐρυβία 
Ρ. 9. 13. 

ὑψηλός) (-οἷο, -ὁν; -ἄς, -ἀν, -ἄν, -αἷς; -ὁν 
δος,; βΒυροῦ!. -οτάτων.) ἰο!ν α. 1π|. 

ἵκοντο δ᾽ ὑψηλοῖο πέτραν ἀλίβατον Κρο- 

νίου Ο. 6. θ4. Παρνασσίαις πέτραις ὑψη- 
λαῖς Πα. 2. 98. ὑψηλὰν πόλιν ἀμφινέμονται 
(ΑΚσαβαβ) (σ᾿ 119. 2. Ρ. πιοῖ. ὅταν 

θεοῦ μοῖρα πέμπῃ ἀνεκὰς ὄλβον ὑψηλόν 

Ῥτ. Ο. 23. 22. ὑψηλοτάτων --- ἀέθλων 

Ο. 4.8. ὑψηλᾶν ἀρετᾶν Ο. ὅ. 1. κλέος 
εὑρέσθαι --- ὑψηλὸν Ρ. 8. 111. τετείχισται 

δὲ πάλαι πύργος ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀναβαί- 

νειν 1. δ. 45. ὑψηλαῖς πραπίδεσσι (οἱ ΚΚαἀ- 
τὰο8) Δ. 2, 38. ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψη- 

λᾶς ἀκούων πακτίδος ἔτ. 1326. 8. 

ὑψιβᾶτος, -ον] ἰοΐν Κλείτωρ καὶ Τεγέα 

καὶ ᾿Αχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες Ν' 10. 47. 

ὑψίγυιος] λίρῃ ἰπιδεὰ κολλᾷ τε στα- 
δίων θαλάμων ταχέως ὑψίγυιον ἄλσος 

Ο. ὅ. 18. 

ὑψίθρονος, -ον] Ι᾿γομοὰ οἩ ἀἰθβλ ὑψιθρό- 
νῶν μίαν Νηρείδων Ν. 4. 656. ὑψίθ'ρονον 

Κλωθὼ 1. 6. 16. 

ὑψύκτερας] λίσλ ῥεακεὰ τε8ῖ., Εἰ. Μαρ., 
δ04. 8, κέρατα καλοῦσι πάντα τὰ ἄκρα, 

ὥς φησι Πίνδαρος" ὑψικέἠρατα πέτραν ἔτ. 
820. 

δ24 ὕω 

᾿ὑψίκομος, -ον] ἱἱὲ πέρι ρέϊοὰ καὶν ὑψι- 

, κόμῳ ᾿Ἑλένᾳ Πα. 0. 98. 

ὑψίλοφος, -ον] οὐδ λίρα ἐγεξί. ὑπ᾽ Αἴ-- 
νας ὑψιλόφου Ο. 18. 111. 

ὑψιμέδων} γελΐηρ οη δίρκ ταοῖ. παρὰ 
μὲν ὑψιμέδοντι Παρνασσῷ Ν. 2. 19. 

ὑῥψίνεφής! δέσῃ ἐπὶ ἐδ6 εἰομάς σωτὴρ ὑψι- 
νεφὲς Ζεῦ Ο. ὅ. 17. 

ὑψίων, ὕψιστος] 4. οοαρ., ἀίρλεν πότε- 
ρον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς ἀπάταις 
ἀναβαίνει ἐπιχθόνιον γένος ἀνδρῶν (ὕψι- 
στον ν. 1.) ἔτ. 218.1. Ρ". βυροτὶ., λέρλεοεί 

α. πιοῖ. στέφανον ὕψιστον δέδεκται 

Ρ. 1. 100. εὐαγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέ- 
κεταὶ 1.1. 61. ἀλκαὶ δὲ τεῖχος ἀνδρῶν 

[ὕψιστον ἵστατ)]αι (ϑιρῃ»Ρ. 6 Σ σ--Ἡ.} 

Πα. 3. 38, ἔγαρ. ὑψίστου (ΞυρρΡ. 1νοὐεὶ]) 

Ῥ. ΟχΥ. 3446, ἔτ. 4Ὁ.-. ΒΒ. (οἰ. ὑπατος) 

ερίτῃ, οἱ Ζουβ. Διὸς ὑψίστον Ν. 1. 60. 
Ζηνὸς ὑψίστου Ν. 11. 2. 

ὑψίἵπεδος] λίρκ ἀδουε 116 ρίαν: Τυνδαρί- 
δας δ᾽ ἐν ’Αχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας 

οἰκέων ἔδος 1. 1. 81. 

ὑφϊπέτας) λίρλ- νίηρ 
Ῥ. 8. 108. 

"Υψιπύλεια] ἀδυρμίετς οἵ ΤιοΔΒ8 οὗ [,διωηοβ. 
ἕξειπεν Ὑψιπυλείᾳ μετὰ στέφανον [ἰών (8ς. 

| ᾽Ἐργῖνος) Ο. 4. 38. 

ὑψίφρων) ἀννοφαηί ὑψιφρόνων τιν᾽ 
ἔκαμψε βροτῶν (8ς. θεός) Ῥ. 2. δ]. 

ὑψιπετᾶν ἀνέμων 

ὑψὶ χαίτας] τυἱΐ λΐρλ ρε τὰ βαὶν δοιοὶ δ᾽ 
ὑψιχαῖται ἀνέρες Ῥ. 4. 172. 

ὑψόθεν] «. δάν., ἔγονι αὐουθ τέτρασι δ᾽ 
Ι ἔμπετες ὑψόθεν σωμάτεσσι (οἵ ἃ νυντεϑὲ]6Γ) 

Ῥ. 8. 81. Ὁ. ρζορ. ς. βεη., λέφιβ οἡ 

ᾧτινι --- γλεφάρων Αἰτωλὸς ἀνὴρ ὑψόθεν 

ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ γλανκόχροα κόσμον 
ι ἐλαίας Ο. 8. 12, ς. ίταᾷ. Ἰυψόθεν! 

Πα. 3.11. 

ὕψοῦ) πιεῖ., ον ἀΐρ} εἴη σὲ τε τοῦτον 
ὑψοῦ χρόνον πατεῖν Ο. 1. 118. ἀδελφεοῖσί 
τ᾽ ἐπαινήσομεν ἐσλοῖς, ὅτι ὑψοῦ φέροντι 

νόμον Θεσσαλῶν αὔξοντες Ρ. 10. 70. 

ὕω) ἰταπβ., ναΐπ κείνοισι μὲν ξανθὰν 

ἀγαγὼν νεφέλαν πολὺν σε χρυσόν (ϑ8ς. 
Ζεύς) Ο. 1. δ0. 



φἄγεϊν δ98 

φᾶγεϊν)] ἀείεοξ. δοτ., λανε ἐαίδη κρεῶν 
σέθεν διεδάσαντο καὶ φάγον Ο. 1. δ]. 

φᾷᾶεννός] (-ὁς, -ὀν; -ἄς, -ἄν, -αἷς; -όν δος., 
νος.) δνέαηΐ, ὀνίρι μηκέτ᾽ ἀελίου 

σκόπει ἄλλο θαλπνότερον ἐς ἁμέρᾳ φαεν- 
νὸν ἄστρον Ο.]1. 6. φαεννὸν ἐν αἰθέρα 

Ο. 7. 61. ὄλβος --- πύργος ἄστεος ὄμμα 

τε φαεννότατον ξένοισι Ῥ. δ. δ6. ἐν δ᾽ 
Εὐξείνῳ πελάγει φαεννὰν ᾿Αχιλεὺς νᾶσον 

(8ς. ἔχει) Ν. 4. 49. φαεννᾷς νἱὸν εὖτ᾽ ἐν- 
άριξεν ᾿Αόος ἀκμᾷ ἔγχεος ζακότοιο Ν. 6. 

δ2. φαεννὸς αἰθήρ Πα. 8. 17. ὦ Διὸς 'Ἕλλα- 

νίου φαεννὸν ἄστρον (Αἴγινα 5ς.) Πα. 6. 
126. πιοῖ., φαενναῖς ἀρεταῖς Ν. 7. 8]. 

θυσίαισι φαενναῖς 1. δ. 80. ὅθι παῖδες ᾿Αθα- 

ναίων ἐβάλοντο φαεννὰν κρηπῖδ᾽ ἐλευθε- 
ρίας ἦτ. 11. 1. οἱ πα νοῖοο, εἰεαν, φαεννᾶς 

ὁπός Ρ. 4. 288. 
φαεσι-] ν. φαυσι-. 
φαίδἴμος) εἰεανιίηρ ἐλέφαντι φαίδιμον 

ὦμον κεκαδμένον (Ξο. Πέλοπα) Ο. 1. 27. 

φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι κόμαν ἕνεπεν 
Ν. 1. θ8. πιεῖ., κατὰ γαῖ᾽ αὐτόν τέ νιν 

καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν Ο. 6. 14. 

“'φαιδίμαν ἀνδρὸς αἰδοίον πρόσοψιν θηκά- 

μενος Ῥ. 4. 38. 

φαιδρός} τλέηΐηρ ἐρευνασάτω μεγαλά- 
νορος ᾽Ησυχίας τὸ φαιδρὸν φάος ἔτ. 109. 3. 

φαίνω) (φαίνων, -οἱσα; -ἐμεν: δος. ἔφᾶνας, 

ἔφᾶνεν: ρ458. φαίνεται; φαινομέναν; ἱπιρΐί. 
ἐφαίνετο: δος. φάνη, ἔφἄνεν, [ἐφ]αίν)θεν 

5π6}1; φἄνείη; φἄνείς, -ἐντος, -ἐντα; φἄνῆ- 
ναι: Ρί. πέφανται.) α, τοῖ,, «ἦσω, »αλε 
ἀποιυη οὔπω γένυσι φαίνων τερείνας 

ματέρ᾽ οἰνάνθας ὀπώραν (8ς. Πυθέας, υἱα- 

ὯΔΣ ἴῃ Ὀογδ᾽ Ῥαπογδίξυ τ) Ν. ὅ. Ὁ. οὔ τοι 
ἅπασα κερδίων φαίνοισα πρόσωπον ἀλά- 

θει᾽ ἀτρεκές Ν. ὅδ. 17. ἐάν τ᾽ ἔφανεν φυὰν 
Πα. 20. 12. δἀά. ἱπέ., ὦ Μέλισσ᾽, εὐμαχα- 
νίαν γὰρ ἔφανας ᾿Ισθμίοις ὑμετέρας ἀρετὰς 

ὕμνῳ διώκειν (ὈγΖ.: ἔφανες ςοἀά,) 1. 4. 2. 

δάά. ραγί., ὥρνυεν κάρυκας ἐόντα πλόον 
φαινέμεν παντᾷ Ρ. 4. 171. θ. Ρα55., ἃ. 
ἀρλέαν, σοῦ οπεςοῖ! ὁ δ’ αὐτῷ πὰρ 

ποδὶ σχεδὸν φάνη Ο. 1. 14. μελέων, τὰ 

ᾧ 

φάμα 

παρ᾽ εὐκλέι Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνεν Ο. 10. 
8δ. δύο δ᾽ αὐτὸν ἔρεψαν πλόκοι σελίνων 
ἐν ᾿Ισϑμιάδεσσιν φανέντα Ο. 13. 84. ἔτρα- 

πεν καὶ κεῖνον ἀγάνορι μισθῷ χρυσὸς ἐν 

χερσὶν φανεὶς Ρ. 8. 66. εἰ δέ τις ὄλβος ἐν 

ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου οὐ φαίνεται 

ῬΡ. 18.239. φαινομέναν δ᾽ ἄρ᾽ ἐς ἄταν σπεῦ- 
δεν ὅμιλος ἱκέσθαι (φανερὰν Σ ρῬαγαρῆτ.) 

Ν, 9. 21. ῥεέθροισί τε Δίρκας ἔφανεν καὶ 

παρ᾽ Εὐρώτᾳ πέλας 1.1. 29. “καί νιν 
ὄρνιχος φανέντος κέκλευ ἐπώνυμον εὑρυ- 

βίαν Αἴαντα" 1. 6. ὅ8. ο. Ρ»τ. 830058., μιν ἐν 
πέλαγος ῥιφθεῖσαν εὐαγέα πέτραν φανῆναι 

Πα. 18. 47. τίς ὁ ῥυθμὸς ἐφαίνετο; Πα. 8. 

67. πάτραι δ᾽ [ἔφ)ᾳίν)θεν ἀντὶ φωτῶν 

(ϑυρρ. 5611: [ἔπ)ᾳ[χ]θεν [υοὔεϊ: 5ς. 186 

ϑεγρΗϊδη5) Δ. 4. 41. δἀά. ρατγί., Παρρα- 

σίῳ στρατῷ θαυμαστὸς ἐὼν φάνη Ο.9.96. 

ἀπειρομάχας ἐών κε φανείη λόγον ὁ μὴ 

συνιείς Ν. 4. 80. αἀά. ἱπί., ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι 

θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται 
ἔμμεν ἄπιστον Ρ. 10. 49. β. ρνί., δὲ 
σλοῖση, ῥσουε ἰο δά πέφανταί θ᾽ ἁρμα- 

τηλάτας σοφός Ρ. ὃ. 116. νῦν πέφανται 

οὐκ ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κνυναγέτας (8ς. 

᾿Αλκιμίδας) Ν. 9. 13. γ. ἴταρ. 7Ἰφαι:- 

νετί Ρ. Οχγ. 3448, (τ. 2. 

Φαισάνα] εἰἐν οἱ Ατἰκαάΐα, οὐ ἴῃς ΑἸἹΡΏ ΘΟ. 
ἥρωι --- Εἰλατίδᾳ --- ὃς ἀνδρῶν ᾿Αρκάδων 
ἄνασσε Φαισάνᾳ 0. 6. 84. 

φάλᾶρις} ἐγταπὲ οἱ Αἷγαραβ. τὸν δὲ 
ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρα νηλέα νόον ἐχθρὰ 

Φάλαριν κατέχει παντᾷ φάτις Ῥ. 1. 96. 

φᾶμα] (-α, -αν, -ας, -αἱ.} α. υοίσε ““Ὄρσο, 
τέκνον, δεῦρο πάγκοινον ἐς χώραν ἵμεν 
φάμας ὄπισθεν᾽᾿ Ο. 6. 08. κελαδέοντι μὲν 

ἀμφὶ Κινύραν πολλάκις φᾶμαι Κυπρίων 

Ρ. 2. 10. Ὁ. γεῤονὶ ὁ δ᾽ ὄλβιος, ὄν 

φᾶμαι κατέχωντ᾽ ἀγαθαί Ο. 7. 10. ἔνθα 

ποθ᾽ Ἁρμονίαν [φ)άμα --- Κάδμον ὑψη- 

[λαῖῆς πραπίδεσ[σι λαχεῖν (Π΄: φαμεν Π.) 

Δ. 3. 21. ιτἀὰά. ρεη., ἐκ λεχέων ἀνάγει 
φάμαν παλαιὰν εὐκλέων ἔργων γερῤμίαίΐον 

Ι. 4. 22, 



φᾶμί 

φᾶμ!ί) (φαμί, φἄμέν, φαντί; φαίην, φαίης, 
φαῖμεν; φάμεν: ζαξ. φάσει: ἱπιρί. φᾶ, ἔφα, 
φάν: 8οχ. φᾶσε οσοἀά.: τηςὰ. ἔυξ, φἄσομαι: 
δοσ. φάτο; φἄμένῳ; φάσθαι.) “αν ἃ. 4058. 

ἀστέρος οὐρανίου φαμὶ τηλαυγέστερον 
κείνῳ φάος ἐξικόμαν κε Ῥ. ὃ. 78, οἴ. Ῥ. 9.91. 

Ῥ. ἰοἸ]οννε, ὑγοοςἀοα Ὁ’ ἀἶτ. ΒΡοσΟ ἢ 

ὡς φάτο Ρ, 8. 48, Ῥ. 4. 120. 1. 8. 45. 

᾿χρήματα χρήματ’ ἀνήρ᾽᾽ ὃς φᾷ κτεάνων 
θ᾽ ἅμα λειφθεὶς καὶ φίλων 1. 2. 11. ς. ς. 

δος. ἔστι δ᾽ ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ 
δαιμόνων καλά Ο. 1. 80. τά τ’ ἐσσόμενα 
τότ᾽ ἄν φαίην σαφές Ο. 18. 108. τὰ δ᾽ 

αὐτὸς ἀντιτύχῃ, ἕλπεταί τις ἕκαστος 

ἐξοχώτατα φάσθαι Ν. 4. 92. ἀμπνέων 
τε πρίν τι φάμεν Ν, 8. 19. τὰ δ᾽ ἄλλαις 

ἁμέραις πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ χέρσῳ, 

τὰ δ᾽ ἐν γείτονι πόντῳ φάσομαι Ν. 9. 48. 

ταῦτ᾽ ἄρα οἱ φαμένῳ πέμψεν θεὸς --- 
αἴετόν 1. 0. 49. ἃ. ς. ποπχ.[ἀςς. ἃ ἰηΐ. 

ἐμὲ δ’ ὧν πᾳ θυμὸς ὀτρύνει φάμεν ᾿Εμμενί- 

δαις Θήρωνί τ’ ἐλθεῖν κῦδος Ο. 8. 88. 
Φοίβου γὰρ αὐτὸν φᾶ γεγάκειν πατρὸς 
Ο. 6. 49. φαντὶ δ’ ἀνθρώπων παλαιαὶ 

ῥήσεις οὕπω --- φανερὰν ἐν πελάγει Ρόδον 
ἔμμεν Ο. 7. δ4. φαντὶ δὲ Λαμνόθεν --- μετα- 
βάσοντας ἐλθεῖν ἥροας ἀντιθέους Ποίαντος 

υἱὸν Ρ. 1. 82. ᾿Ιξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς 
λέγειν Ῥ. 2. 21. ὅθεν φαμὶ καὶ σὲ τὰν ἀπεί- 
ρονα δόξαν εὑρεῖν Ῥ. 2. θά. φαμὶ γὰρ -- 
᾿Επάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φυτεύσεσθαι 
Ρ. 4. 14. “φάτο δ᾽ Εὐρύπυλος --- ἔμμεναι" 

Ρ. 4. 88. "ἐν δὲ Νάξῳ φαντὶ θανεῖν λιπαρᾷ 

᾿Ιφιμεδείας παῖδας" Ῥ. 4. 88. “'φαμὶ διδασ- 
καλίαν Χίρωνος οἴσειν" Ρ. 4. 102. ἄγγελον 

ἐσλὸν ἔφα τιμὰν μεγίσταν πράγματι παντὶ 

φέρειν Ῥ. 4. 218. φαντὶ δ᾽ ἔμμεν τοῦτ᾽ 
ἀνιαρότατον Ῥ. 4. 2871. τά ποτ᾽ ἐν οὔρεσι 
φαντὶ μεγαλοσθενεῖ Φιλύρας υἱὸν ὀρφανι- 
ζομένῳ Πηλείδᾳ παραινεῖν Ρ. θ. 21. φαντί 
γε μὰν -“--- εὐδαιμονίαν τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι 
Ῥ. 1.19. Αἰγίνᾳ τε γὰρ φαμὶ Νίσου τ᾽ ἐν 
λόφῳ τρὶς δὴ πόλιν τάνδ᾽ εὐκλείξαι (οοἀά.: 
Ῥοβέ οἵ δηῖς φαμὶ ἀϊφηχιε Ηοτγσηδηῃ, αυὶ 

εὐκλέιξας Ἰερὶ τ) Ῥ. 9. 91. τὸν ἀπὸ χρυσοῦ 
φαμὲν αὐτορύτου ἔμμεναι Ρ. 12. 17. καί 

τινα σὺν πλαγίῳ ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα 

20 φᾶἄος 

τὸν ἐχθρότατον φᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ 
(μόρῳ Βεοῖο: μόρον οοὐά.: φᾶ ἑ δᾳώσειν 

ΜΝ, ὙΒο]οσ: αἱ αἰαὶ σοηΐ.) Ν. 1. 66. 

Αἰακῷ σε φαμὶ γένει τε Μοῖσαν φέρειν 
Ν. 8. 28. φαῖμέν κε γείτον᾽ ἔμμεναι νόῳ 

φιλήσαντ᾽ ἀτενέι γείτονι χάρμα πάντων 

ἐπάξιον Ν, 7. 87. τὸ δ᾽ ἐμὸν οὔ ποτε φάσει 
κέαρ ἀτρόποισι Νεοπτόλεμον ἑλκύσαι ἔπεσι 

Ν. 7. 102. τέθμιόν μοι φαμὶ σαφέστατον 

ἔμμεν τάνδ᾽ ἐπιστείχοντα νᾶσον ῥαινέμεν 

εὐλογίαις 1. 6. 20. φαίης κέ νιν ἄνδρ᾽ ἐν 
ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν --- ἀκόναν 1. 6. 

72. [“δν τ᾽ εὐσεβέστατον φασὶν ᾿Ιαολκοῦ 

τράφειν πεδίον (ςοἀ. οσοπῖγα πιεῖτ.: φάτις 

Βοίμο) 1. 8, 40.) φαντὶ γὰρ ξύν’ ἀλέγειν 
καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτας 1. 8. 40. φὰν 

δ᾽ ἔμμεναι Ζηνὸς υἱοὶ καὶ κλυτοπώλον 

Ποσειδάωνος ἐς. 248. 

φᾶνερός] εἰεαν, ορ" τιμῶντες δ᾽ ἀρετὰς 

ἐς φανερὰν ὁδὸν ἔρχονται Ο. 6. 72. φαντὶ 
δ’ -- φανερὰν ἐν πελάγει ἱΡόδον ἔμμεν 

Ο. 7. δ6. ᾿Ισθμοῖ τά τ’ ἐν Νεμέᾳ παύρῳ 

ἔπει θήσω φανέρ᾽ ἀθρό᾽ Ο. 18. 98. 
φᾷᾶος) (φάος, -εἰ, -ος.)} 4. ᾿ξ., α. ἐἰρλὶ 

ἔφλεξεν εὐώπιδος σελάνας ἐρατὸν φάος 
Ο. 10. 7δ. ε5ρ., ἐρλ! οἱ ἄαν, φάει δὲ πρόσ- 

ὠπὸν ἐν καθαρῷ --- νίκαν Κρισαίαις ἐνὶ 
πτυχαῖς ἐπαγγελεῖ Ρ. 6. 14. ἄνεν σέθεν οὐ 
φάος, οὐ μέλαιναν δρακέντες εὐφρόναν 

Ν, 7. 8. ἐκ νυκτὸς ἀμίαντον ὄρσαι φάος 
{τ 108. 2. νεκρὸν ἵππον στυγέοισι λόγῳ 

κείμενον ἐν φάει, κρυφᾷ δὲ ἐτ. 203. β. 
ἐρλ! οἱ (δὶς τυονία, [ἰ{6 ἦλθεν δ᾽ ὑπὸ 

σπλάγχνων --- ἤϊαμος ἐς φάος αὐτίκα Ο. 6. 

44. ἀγλαὸν ἐς φάος ἰόντες δίδυμοι παῖδες 

Πα. 12. 1δ, ςί. Ο. 4. 1δ, 1. 6. 62. γ. 
ἐἶρη!, ξαζα ἀξιωθείην κεν --- "Ἄργει μὴ 

κρύπτειν φάος ὀμμάτων Ν. 10. 40. Ῥ. 
πισῖ., α. ἐφ (οἱ [αν»6}, «ρίεπάοιν τόνδε 

κῶμον, χρονιώτατον φάος εὐρνυσθενέων 

ἀρετᾶν Ο. 4. 10. ἄπονον δ᾽ ἔλαβον χάρμα 

παῦροί τινες, ἔργων πρὸ πάντων βιότῳ 

φάος Ο. 10. 28. οἵ. 7γτο βιότῳ φάος ὃέτ. 

3848. 7. τίν γε μὲν --- ἀεθλοφόρου λήματος 
ἕνεκεν Νεμέας ᾿Επιδαυρόθεν τ᾽ ἄπο καὶ Με- 

γάρων δέδορκεν φάος Ν. 8. 84. σφόδρα 

δόξομεν δαίων ὑπέρτεροι ἐν φάει καταβαί- 



φἄρέτρα 

νειν Ν. 4. 88. οἱ Ρετβ., εὐάρματον ἄνδρα 
γεραίρων, ᾿Ακραγαντίνων φάος 1, 2. 17. 

β. πἶρλέ (οἱ ποβε); σομιξονί, ἀεἰἐυέγανοε (οἴ. 

ἘτΔΟΏΚΕΙ οὐ Αρϑηι. 522.) ὑπ᾽ ἀμαχα- 
νίας ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον ἀστῶν Ο. δ. 

14. ἐσσὶ δ᾽ ἰατὴρ ἐπικαιρότατος, Παιάν τέ 

σοι τιμᾷ φάος ἦε εονηον γοι ὀνίης Ῥ. 4. 

270. ἐρευνασάτω μεγαλάνορος ᾿Ησυχίας τὸ 
φαιδρὸν φάος ἐγ. 109. 2. οἱ ροτβ., ἀστέρος 
οὐρανίου φαμὶ τηλαυγέστερον κείνῳ φάος 
ἐξικόμαν κε Ῥ. 8. 786. γι ἰέρλέ (οἱ γεσορηἷ- 

ἐΐοη), οἴ. ἃ. β. ϑυργᾶ. ἀνὰ δ᾽ ἄγαγον 

ἐς φάος οἷαν μοῖραν ὕμνων ὀγομρὴλ! ἰο δὶνγ(! 

1. 0. 62. ς. ἔταρ. τὸ δ᾽ ἀλαθεί -- 

1 κατέστα φάρς[ γέτ. 887. 10. 

φᾷᾶἄρέτρα] φεΐῖυεν “Ρέἔλος --- ἐξ ἀνικάτον 

φαρέτ'ρας ὀρνύμενον᾽" Ρ. 4.91. πιεῖ., πολλά 
μοι ὑπ᾽ ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ 
φαρέτρας Ο. 2. 84. ἔγαρ. φ]αρέτραν ταν 
(} εὐρυφαρέτραν) ἔτ. 178. 17. 

φάρμᾶκον] 4. γεν!σὰν γνίοις περάπτων 

πάντοθεν φάρμακα Ρ. 8. 68. ᾿Ασκλαπιόν, 
τὸν φαρμάκων δίδαξε μαλακόχειρα νόμον 
Ν. 8. δῦ. Ῥ. ολαγηε ταρῖ, φάρμακον 
πραὺ τείνων ἀμφὶ γένυι (ἰ. 6. 186 Ὀτίά]α, 
Όγ Ὑϊοἢ ΒΟ τορΒου Βαστοβϑοὰ Ῥεβᾶ5308) 

Ο. 18. 86. ς. βεη., ψυχρᾶν ὁπότ᾽ εὐδιανὸν 

φάρμακον αὐρᾶν Πελλάνᾳ φέρε (ὅτι ἐν 
Πελλήνῃ χλαῖνα ἐδίδοτο τῷ νικῶντι Σ.) 
Ο. 9. 91. ς. πιεῖ., ὁ. βεη., δεῖ ον, 

"πεαπς ἴ. ἐπὶ καὶ θανάτῳ φάρμακον κάλ- 
λιστον ἐἑᾶς ἀρετᾶς ἅλιξιν εὐρέσθαι σὺν 

ἄλλοις (ν. Βυτγίοῃ, 163) Ρ. 4. 187. 

φαρμᾶἄκόω)] εοηεροιά σὺν δ᾽ ἐλαίῳ 
φαρμακώσαισ᾽ ἀντίτομα στερεᾶν ὀδυνᾶν 
(8.. Μέδοισα) Ρ. 4. 221. 

φάσγἄνον]) (-ον, -ῳ, -ον.) φὐονγά ἀκόν- 

τεσσίν τε χαλκέοις φασγάνῳ τε μαρναμένα 
Ρ. 9.21. Εὐρυσθῆος ἐπεὶ κεφαλὰν ἔπραθε 

φασγάνου ἀκμᾷ Ρ. 9. 81. ἐν χερὶ δ’ ᾿Αμφι- 
τρύων κολεοῦ γυμνὸν τινάσσων {ζφάσγα- 

νον) ἵκετ᾽ (ϑῃρρ. Μοβοῃ.: ον. ςοἀά.) 
Ν. 1. δ2. κεῖνος (βο. φθόνος) καὶ Τελαμῶνος 

δάψεν υἱὸν φασγάνῳ ἀμφικυλίσαις Ν. 8. 
28. ἴστε μὰν Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν 

ὀψίᾳ ἐν νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ 
μομφὰν ἔχει ;. 4. 86. 

δ27 φέγγος 

Φᾶσις] ἃ τίνες οἱ ΚοΙο 8. ἐς Φᾶσιν δ᾽ 
ἔπειτεν ἤλυθον (5ς. οἱ ᾿Αργοναῦται) Ρ. 4. 

211. ἀλλ᾽ ἐπέρα ποτὶ μὲν Φᾶσιν θερείαις, 

ἐν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλου πρὸς ἀκτάν 
(5. Ζενοκράτης: ἱ. 6. 88 Βοβρὶ ἴα ]Σν κπονν 

πὸ Ὀουπάδβ οσ 56 480:8) 1. ῶ, 41. 

φάσμα] υἱείοι ἐφἕὧὡς ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρο- 
νίδα πεμφθὲν βαρυγδούπον Διός" Ο. 8. 48. 

φᾶτις] τῥεεολ, ἰαλ καί πού τι καὶ βρο- 
τῶν φάτις ὑπὲρ τὸν ἀλαθῆ λόγον δεδαι- 
δαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις ἐξαπαπῶντι 
μῦθοι (φάτιν ΣΥΡ': ἀρροπί(οηοπι φάτις --- 

μῦθοι ἀρπονῖε Ἡογγδπῃ: ἰὸς, 808ρ.) Ο. 1. 

28. ἐχθρὰ Φάλαριν κατέχει παντᾷ φάτις 

Ρ.1. 986. (Πηλεύς) “ὄν τ’ εὐσεβέστατον 

φάτις ᾿Ιαολκοῦ τράφειν πεδίον" (Βοίμα: 

φασίν οοἀά.) 1. 8. 40. πιεῖ, οἱ γοτθϑ. 
Νέστορα καὶ Λύκιον Σαρπηδόν᾽, ἀνθρώ- 

πῶὼν φάτῖς (ἰ. 6. Ῥτονεγθϊαὶ δπιοηβ πι68)} 

Ῥ. 8.112. 
φάτνα] »"αηρεν τὸν δ᾽ (8ς. Πάγασον) 

ἐν Οὐλύμπῳ φάτναι Ζηνὸς ἀρχαῖαι δέκον- 

ται 0. 18. 92. φά[τ'ναις] ἐν λιθίναις βαλί 
(δυρρ. [μοῬεὶ) ἕγ. 169. 21. 

φᾶτός]} ο. ποξ., ἱπεχργεςοίδίε ἐν θυμῷ 

πιέσαις χόλον οὐ φατὸν ὀξείᾳ μελέτᾳ 
Ο. 6. 871. ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν 1. 7. 81. 

φαυσίμβροτος] εἰυίηρ 6} ἰο πιογίαἰδ 

φαυσίμβροτος δαίμων Ὑπεριονίδας (φαε- 
σίμβροτος 5ςἘτ.) Ο. 7. 39. 

φέγγος (-ος ποπι., ἀος.) ἐλ! α. 1., οἵ 

ἀδγὶῖρμς “ἐπεὶ πάμπρωτον εἶδον φέγ- 
γος (1. ς. 'ν85 Ὀθοσῃ) Ρ. 4.111. Ρ. πιεῖ., 

ὀγί παηοε, ρίονν ὁ μὰν πλοῦτος -- 

ἀστὴρ ἀρίζηλος, ἐτυμώτατον ἀνδρὶ φέγγος 
Ο. 2. δθ6. ἀλλ᾽ ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ, 

λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μεί- 

λιχος αἰών (ἔπεστιν φέγγος ςοἀά., ἔτϑη8ρ. 
Ηεγης) Ρ. 8. 97. Χαρίτων κελαδεννᾶν μὴ 

με λίποι καθαρὸν φέγγος Ρ. 9. 90. τηλαν- 
γὲς ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν αὐτόθεν Ν. 8. 

64. Αἰακιδᾶν ἠύπυργον ἕδος, δίκᾳ ξεναρκέι 
κοινὸν φέγγος Ν. 4. 18. δέδορκεν τταιδὶ 

τοῦθ᾽ ᾿Αγησιδάμον φέγγος ἐν ἁλικίᾳ 
πρώτᾳ Ν. 9. 42. κείνοις δ᾽ ὑπέρτατον ἦλθε 

φέγγος ἄντα δυσμενέων Μελαμφύλλου προ- 
πάροιθεν (ἰ. 6. νἱοΐοτγ) ἴα. 2. 68. δεν- 



φείδομαι 

δρέων δὲ νομὸν Διώνυσος πολυγαθὴς 

αὐξάνοι, ἁγνὸν φέγγος ὀπώρας ἔτ. 188. 
φείδομαι] ς. ροη., γείγαΐν ἔγονε, γεηβόοιεῖοε 

οὐδὲ Κρονίων ἀστεροπὰν ἐλελίξαις οἴκοθεν 

μαργουμένους στείχειν ἐπώτρυν᾽, ἀλλὰ 

φείσασθαι κελεύθον Ν. 9. 20. σφετέρας δ᾽ 
οὐ φείσατο χερσὶν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς 

Ἡρακλέης 1. ὃ. 88. 
φελλός] οονὰ ἀβάπτιστος εἶμι, φελλὸς ὡς 

ὑπὲρ ἕρκος ἅλμας Ρ. 3. 80. 

φέρβω] -«π"ρίαὶη ὕδωρ δ᾽ ἄλλα φέρβει 
Ο. 3. 18. πιοά., κρέσσονα μὲν ἁλικίας νόον 

φέρβεται γλῶσσάν τε Ρ. ὅ. 110. 

φερέμηλος, -ον] ῥγοάμοίη «1:8 Ὁ καὶ 

σποράδας φερεμήλονς ἔκτισαν νάσους Πα. 
δ. 88. 

Φερένϊκος] 4 ταοοῆοτβα Ὀοϊοηρίπρ ἰο Ηἰδ- 
τοῦ. Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις Ο. 1. 

18. στεφάνοις, τοὺς ἀριστεύων Φερένικος 

ἕλεν Κίρρᾳ ποτέ (οἴ. Βαςομ. δ. 31 ἃ 184) 
Ρ. 8. 74. 

φερέπολις) πρλοίάεν οἱ οἰ ἶες φερέπολις 

(Ξο. Τύχα) ἐτ. 39. 

φερέπονος, -ον]) δνίηρίηρ ἰοἵΪ αἱ δύο δ᾽ 

ἀμπλακίαι φερέπονοι τελέθοντι ρτ. Ρ. 2. 81. 
Φέρης) 5005 οἱ Κιεΐμουβ, ἀπά υὑποὶς οὗ 

7Ὅβοπ. ἐγγὺς μὲν Φέρης κράναν Ὑπερ- 

ἥδα λιπών, ἐκ δὲ Μεσσάνας ᾿Αμυθάν (5.. 

ἤλυθον) Ρ. 4. 186. 
Φερσεφόνα] (-α, -ας, -ᾳ.) ἀδυρδβίεος οἱ Πετω- 

εἴεγ. αἰτέω σε, φιλάγλαε, καλλίστα 

βροτεᾶν πολίων, Φερσεφόνας ἕδος (ΑΚτα- 

885) Ρ. 18. ὃ. νάσῳ, τὰν ᾽Ολύμπου δεσπό- 

τας Ζεὺς ἔδωκεν Φερσεφόνᾳ (5.ς1}γ)}) Ν. 1. 
14. 8ἃ858 αυδοη οὗ τῃ8 υπάοτγιννοι]ά, μελαν- 

τειχέα νῦν δόμον Φερσεφόνας ἔλθ᾽, ᾿Αχοῖ 
Ο. 14. 21. οἷς δῶμα Φερσεφόνας μανύων 

᾿Αχιίλεύς (Βοεοκῆ: Περσεφόνας οοἀά.; ἱ. ο. 

τὸν “Αιδην Σ.} 1. 8. δδ. οἷσι δὲ Φερσεφόνα 

ποινὰν παλαιοῦ πένθεος δέξεται, ἐς τὸν 

ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἕτει ἀνδιδοῖ 
ψυχὰς πάλιν {τ. 138. 1. ἔταβ., ᾿Ελευσινόθε 

Φερσεφόνᾳ ματρί τε χρυσοθρόνῳ θῆϊ[κε ἢ 
λα)οῖσιν τελεζυ)τὰν (Ξυρρ. οἵ σοστσ. [0 Ὁ6]) 
Ῥ. Οχυ. 2629, ἔτ. 1, 4 δὰ ἐγ. 84θος. ἐεπξ., 

Ῥαυϑ., 9. 23. 8, Πίνδαρος --- ὕμνον ἧσεν 
εἰς Περσεφόνην ν. ἔτ. 37. 

δ28 φέρω 

φέρτερος, φέρτατος, φέριστος) 4. οσοπιρ., 

δείεν μηδ᾽ ᾿Ολυμπίας ἀγῶνα φέρτερον 

αὐδάσομεν Ο. 1. 1. ἐοικότα γὰρ καὶ τελεντᾷ 

φερτέρον νόστου τυχεῖν (φερτέρᾳ ν. 1.) 

Ρ. 1. 8δ. πεπρωμένον ἦν, φέρτερον πατέ- 

ρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν ποντίαν θεόν 
1. 8. 82. Ὀ. βυροτὶ., (φέρτατος, -ον, -ων; 

τον ποηλ.: φέριστον ποι.) α. οἱ ῥοτζβ., 

δεςί, τπα!ολ δ5 5 φερτάτων Κρονιδᾶν Ο. 
9. 86. γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν 
Ν. 8. 87. ὁ δ' ὄλβῳ φέρτατος (8. Ζεύς) 
Ν. 10. 18. ἄνδωκε δ᾽ αὐτῷ φέρτατος οἶνο- 

δόκον φιάλαν --- Τελαμών 1. 6. 39. δεξα- 
μένα τὸν φέρτατον θεῶν (53.. Ζεύς) 1. 7. ὃ. 

φ)έρτατος ἀνθρώπων Πα. 18. νυ. δ. β. 
οὗ τίηρ8, δεεί, {ἰηδ5ὶ λόγων φερτάτων 

μναμήι᾽ Ρ. δ. 48. ὡς ἀπὸ κρανᾶν φέρτατον 

ὕδωρ "ἴτ. 104Ὁ. 3.5 πολύ τοῖ φέριστον 

ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών τ. 120. 3. δάά. ἐπέ. 

τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν ὅτι νῦν ἐν καὶ 

τελευτᾷ φέρτατον ἀνδρὶ τυχεῖν Ο. 7. 20. 
φέρω) (φέρεις, -εἰ, -οντι, -οἱσιν; φέρε, -ἔτω; 

τοις, τοι; των, -οἱσ(α), -οιἱσαν; -εἰν: ἐμέ. 

οἵσει; -εἰν: ἐτηρί. (ἔγφερε(ν), φέρομεν, φέρον: 

ἀοτ. ἔνεικ(ε), ἔνεικεν; ἐνεῖκαι: μὲ. ἤνεγκίε): 

πιρά. ὅ μᾶ58., φέρεται, -ονται; -εσθαι.) 

ἃ. ὀνῖπιρ, αγνν α. Ἰἰϊ., ᾿Αχιλλέα τ᾽ 

ἕνεικ᾽ --- μάτηρ Ο. 2. 79. ἐλαίας, τάν ποτε 

Ἴστρου ἀπὸ σκιαρᾶν παγᾶν ἕνεικεν ᾿Αμφι- 
τρνωνιάδας Ο. 8. 14. καὶ ἕνεικεν Λοκρῷ 

(525. αὐτάν) Ο. 9. 89. πρίν γέ οἱ χρυσάμ- 

τσκα κούρα χαλινὸν Παλλὰς ἤνεγκ᾽ Ο. 18. 
60. ἔλθ’, ᾿Αχοῖ, πατρὶ κλυτὰν φέροισ᾽ 

ἄγγελίαν Ο. 14. 21. πέτρας φοίνισσα κυλιν- 
δομένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει πόντου πλάκα 

Ρ. 1. 34. τόδε --- φέρων μέλος ἔρχομαι Ρ. 2. 
8. καί ῥά μιν Μάγνητι φέρων πόρε Κενταύ- 

ρῷ διδάξαι Ρ. 3. 48. “φέρομεν νώτων ὕπερ 
γαίας ἐρήμων ἐννάλιον δόρν'᾽ Ρ. 4. 26. 

ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν πρῶτον ἀνθρώ- 
ποισι Ῥ. 4. 216. ἕνεικέ τε χρυσέῳ παρθένον 

ἀγροτέραν (ν. 1]. ἔνεγκέ) Ρ. 9. θ. “καὶ μέλ- 

λεῖς ὑπὲρ πόντον Διὸς ἔξοχον ποτὶ κᾶπον 

ἐνεῖκαι᾽ (Ξς. Κυράναν) Ρ. 9. 68. “παῖδα --- 
ὃν κλυτὸς Ἑρμᾶς εὐθρόνοις ᾿ὥραισι καὶ 

Γαίᾳ --- οἵσει’ Ῥ. 9. 61. ποικίλον κάρα 
δρακόντων φόβαισιν ἤλυθε νασιτώταις λίθι- 



φέρω 

νον θάνατον φέρων (5.. Περσεύς) Ρ. 10. 48. 
ἔρνεα πρῶτος (ένεικεν) ἀπ᾽ ᾿Αλφεοῦ (Ξυρρ. 

Βεσρκ: οαἱϊ. οοἂάὰ.) Ν. 6. 18. σεμνῶν γονά- 
τῶν --- ἅπτομαι, φέρων Λυδίαν μίτραν 

καναχηδὰ πεποικιλμέναν (οί. Ρ. 2. 8.) 

Ν. 8.14. λάμβανέ οἱ στέφανον, φέρε δ᾽ 

εὔμαλλον μίτραν 1. δ. 62. σὲ δ᾽ ἐς νᾶσον 

Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν κοιμᾶτο (80. Ζεύς) 1. 8. 

21. Ἰφέρει λαιλία ἔτ. 14. ἐς Τροία[ν --- 1 

ἤνεγκε Πα. 6. 176. τὰν δὲ (5Ξ.. ἵππον) 

πρυμνὸν κεφαλᾶς ὀδὰξ αὐχένα φέροισαν 
ἔτ. 109. 82. β. ποῖ. ὁ δὲ λόγος 

ταύταις ἐπὶ συντυχίαις δόξαν φέρει Ρ. 1. 
86. καματωδέων δὲ πλαγᾶν ἄκος ὑγιηρὸν 

ἐν βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ τὸ καλλίνικον φέρει 

Ν. 8.18. αἰδὼς γὰρ ὑπὸ κρύφα κέρδει 

κλέπτεται, ἃ φέρει δόξαν Ν. 9. 3. ἢ μὰν 

πολλάκι καὶ τὸ σεσωπαμένον εὐθυμίαν 
μείζω φέρει 1. 1. 03. μόχθος ἡσνχίαν φέρει, 
καιρῷ καταβαίνων Πα. 2. 38. πολέμοιο δὲ 
σᾶμα φέρεις τινός, ἢ καρποῦ φθίσιν; (8ς. 

ἀκτὶς ἀελίου, οὐ δὴ φοἰρβε οὐ τῆς 98η) 

Πα. 9. 18. σέ τ᾽, ᾿Ολυμπιόνικε, --- φέρειν 

γῆρας εὔθυμον ἐς τελευτάν Ο. ὅ. 22. 

Ὑ: τε. πιοῖ., ὀνγὶπρ τὲ ὁπ φαντί 

γε μὰν οὕτω κ᾽ ἀνδρὶ παρμονίμαν θάλλοι- 
σαν εὐδαιμονίαν τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι Ρ. 7. 

2]. δ. ρ888. τιοῖ,, δὲ δογηδ, ερ ἢ μεὰ 
ἐλπίσιν ἀθανάταις ἁρμοῖ φέρονται ἐγ. 10. 

Β. α. δεαν͵ ῥγοάμεε οἵ Ἰαηά, 5 πιπι. 

δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περό- 

δοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον 

Ν. 11. 41. εἰ καί τι Διωνύσον ἄρονρα φέρει 

βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος Πα. 4. 258. ὅσα 

ἀγλαὰ χθὼν πόντου τε ῥιπαὶ φέροισιν 
4τ. 220. 8. πιεῖ., ἔργα δὲ ζώοισιν ἑρπόν- 
τεσσί θ᾽ ὁμοῖα κέλενθοι φέρον Ο. 7. 52. 

β. ἱπ βεπεσαὶ, ρίυε ῥγοοΐ οἱ, ειοιυ, ἀΐο ρίαν 
ὁ μὰν πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος φέρει 

τῶν τε καὶ τῶν καιρόν Ο. 2. δ8. λᾳ 
φερέτω χάριν Αγησίδαμος Ο. 10. 17. 

φαμὶ διδασκαλίαν Χίρωνος οἵσειν᾽’ Ρ. 4. 

102. ἔγεντο καὶ πρότερον ᾿Αντίλοχος βια- 
τὰς νόημα τοῦτο φέρων Ρ. 6. 29. αὔξων 

δὲ πάτραν Μειδυλιδᾶν, λόγον φέρεις, τὸν 
ὄνπερ --- αἰνίξατο Ῥ. 8. 88. οὐδ᾽ ἀλλο- 

τρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν κρέσσονες Ν. 8. 

διαῖες, ΓΙ δε. χοῦ 

δ29 φεύγω 

80. προθύροισιν δ᾽ Αἰακοῦ ἀνθέων ποιά- 
ἐντα φέρε στεφανώματα σὺν ξανϑαῖς Χάρισ- 

σιν (ὟΝ. : φέρειν ςοἀὰ.) Ν΄. δ. δ4. τὸ καὶ 
νῦν φέρει λόγον (ἔχει λόγον Σ ρΡαταρῆτ.) 

Ι. 8.01. χρὴ δ᾽ ἄνδρα τοκεῦσιν φέρειν 
βαθύδοξον αἶσαν Πα. 2. 51. ο. τη 

ἐξ Ἱερῶν ἀέθλων μέλλοντα ποθεινοτάταν 

δόξαν φέρειν Ο. 8. θ4. καὶ ψυχρᾶν ὁπότ᾽ 

εὐδιανὸν φάρμακον αὐρᾶν Πελλάνᾳ φέρε 
Ο. 9. 98. Δόρυκλος δ᾽ ἔφερε πυγμᾶς τέλος 
Ο. 10. 61. κέρδος δὲ φίλτατον, ἑκόντος εἶ 
τις ἐκ δόμων φέροι Ρ. 8. 14. ὁ πονήσαις 

δὲ νόῳ καὶ προμάθειαν φέρει 1. 1. 40. φέρει 

γὰρ ᾿Ισϑμοῖ νίκαν παγκρατίου 1. 7. 31. 
“1. φηρονί, ἐπάπγε τὰ μὲν ὧν οὐ 

δύνανται νήπιοι κόσμῳ φέρειν Ρ. 8. 82. 
φέρειν δ᾽ ἐλαφρῶς ἐπανυχένιον λαβόντα 

ζυγὸν ἀρήγει Ῥ. 2. 93. σοφοὶ δέ τοι κάλ- 
λιον φέροντι καὶ τὰν θεόσδοτον δύναμιν 

Ῥ, 8. 18. 6. ἑαγγγν οἱ 8εοἃ, ΡῬτΟΠΟΩΥ͂ 

καὶ φέροισα σπέρμα θεοῦ καθαρόν ΡῬ. 8. 16. 

ἀθανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλθεν, σπέρμ’ 
ἀδείμαντον φέρων Ἡρακλέος Ν. 10. 17. 

"ὑπὸ σπλάγχ![νοις) φέροισα τόνδ᾽ ἀνέρ᾽" 
Πα. 84. 19. {. ὅδαν, τπηαΐηαίη ἀδελ- 

φεοῖσί τ᾽ ἐπαινήσομεν ἐσλοῖς, ὅτι ὑψοῦ 

φέροντι νόμον Θεσσαλῶν αὔξοντες Ρ. 10. 

10. ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας 
(ν. 1. φέρεν) Ν. 7. 39. 8. δνίηρ (1ο ὑεαν) 

φέροις δὲ Πρωτογενείας ἄστει γλῶσσαν 

Ο. 9. 11. ἄγγελον ἐσλὸν ἔφα τιμὰν μεγί- 

σταν πράγματι παντὶ φέρειν Ῥ. 4. 218. 
λέλογχε δὲ μεμφομένοις ἐσλοὺς ὕδωρ κατ- 

νῷ φέρειν ἀντίον Ν. 1. 24. Αἰακῷ σε φαμὶ 
γένει τε Μοῖσαν φέρειν Ν. 8. 28. χρὴ νιν 

(Ξ- ἀρετάν) εὑρόντεσσιν ἀγάνορα κόσμον 
μὴ φθονεραῖσι φέρειν γνώμαις 1. 1. 44. 

Ῥᾶ538., εἴ τὶ καὶ φλαῦρον παραιθύσσει, 
μέγα τοι φέρεται πὰρ σέθεν “᾿νετυτοϊϊοϊ 68 

βἰοὨ,᾿ ογπβοι  Ρ. 1. 87. ἀλλοτρίοισιν μὴ 
προφαίνειν, τίς φέρεται μόχθος ἄμμιν ίτ. 

42.181. 8. ἔταρᾷ. Ἰφέρεσθαι Πα. 2. 48. 

φερονί ἔτ. 260. 18. Ἴινέλεων φέρων γέτ. 
334Ὁ. 11. 

φεύγω] (φεύγομεν, -οντι; -ων; -εἰν: ἐπιρί. 

φεῦγε: δοΙ. φύγε, -ον; -οἱ; -ὧν, -όντα, 
τόντες; -εἶν : Ρί. πεφευγότες.) ἐδεαρε, αυοϊά 
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φήρ 

ἃ. ς. ἃςς. τίνα κεν φύγοι ὕμνον κεῖνος 

ἀνὴρ Ο. 6. 6. γνῶναί τ’ ἔπειτ᾽, ἀρχαῖον 
ὄνειδος --- εἰ φεύγομεν, Βοιωτίαν ὅν Ο. 6. 

90. ἐμὲ δὲ χρεὼν φεύγειν δάκος ἀδινὸν 
κακαγοριᾶν Ρ. 3. ὕ8. κεῖνόν γε καὶ βαρύ- 

κομποι λέοντες περὶ δείματι φύγον (ὈγΣ.: 

φεῦγον «ςοἀὐὰ.) Ρ. δ. ὅ8, τρὶς δὴ πόλιν 

τάνδ᾽ εὐκλείξαι σιγαλὸν ἀμαχανίαν ἔργῳ 

φυγών Ῥ. 9. 92. πόνων δὲ καὶ μαχᾶν ἄτερ 
οἰκέοισι φυγόντες ὑπέρδικον Νέμεσιν Ρ, 10, 
48. ἐπεὶ σπλάγχνων ὕπο ματέρος αὐτίκα 

θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς Διὸς ὠδῖνα φεύγων 
διδύμῳ σὺν κασιγνήτῳ μόλεν Ν, 1. 80, 

φεῦγε γὰρ ᾿Αμφιαρῆῇ ποτε θρασυμήδεα 
(8δ.. "Αδραστος) Ν. 9. 18. “θάνατόν τε 

φυγὼν καὶ γῆρας ἀπεχϑόμενον᾽' Ν', 10. 88, 
Ἰφύγον ἄνδρα Πα. 12. 22. δει)ματι σχόμε- 

ναι φύγον Πα. 30. 17. Ἰὰ φυγόντα νιν καὶ 

μέλαν ἕρκος ἄλμας Δ.1. 106. βαρυβόαν 

πορθμὸν πεφευγότες ᾿Αχέροντος (βς. οἱ 
θεοί) τ. 148.8. Ῥ. αὖ8., {6 ἐν γὰρ 
δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες 
θεῶν Ν. 9. 27. ς. α. πδοο. σορη. ἔνθ᾽" 

᾿Αλεξίδαμος, ἐπεὶ φύγε λαιψηρὸν δρόμον, 
παρϑένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἄγεν 
(ὁ. ς. δὲ ουϑιτρρεὰ 8 ςοιηρεξϊον) 

Ρ.9. 121. ἃ, ταμῦ. τὸ δὲ φυγεῖν 
Δ. 4. 46. 1ο᾽ φύγον ον ἐς. 1404. δ8 (27). 

Ἰν φενγοί 4τ. 216}, οοἱ. ἃ. 18. 

φὴήρ] «ἐπίατιιν ἀνδροδάμαντα δ᾽ ἐπεὶ φῆρες 

δάεν ῥιπὰν μελιαδέος οἴνου (αὐ μα τοῦσ- 

στἰᾶμςε οἱ Ῥοϊπίμοοϑ δηὰ Ηἰρροάδιποῖα) 

{τ 166. 1. 680., Ομείσοῃ, Οὐρανίδα γόνον 

εὐρυμέδοντα Κρόνου --- φῆρ᾽ ἀγρότερον 
νόον ἔχοντ᾽ ἀνδρῶν φίλον Ρ. 8. 4. “φὴρ 
- θεῖος" Ῥ. 4. 119. 

φθέγγομαι] (ἕαϊ. φθέγξομαι: δος. ἐφθεγξά- 
μαν, (ἐ)φθέγξατ(ο), ἐφθέγξαντο; φθέγξαιο; 
φθέγξαι ἡχαρν.) τον, ῥνοείαῖπι ς. ἃςς., 
(αἷνος ὃν) Αδραστος μάντιν Οἰκλείδαν 

ποτ᾽ ἐς ᾿Αμφιάρηον φθέγξατ’ Ο. θ. 14. 
καιρὸν εἰ φθέγξαιο Ρ. Σ, 81. τοιαῦτα μὲν 
ἐφθέγξατ’ ᾿Αμφιάρηος Ρ. 8. 66. ες. δες. 

ἀυρ!., σὲ δ᾽ ἀντία προτέρων φθέγξομαι, 
-ξό τότ᾽ ᾿Αγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι Ο. 1. 
806. ο. δες. ἃ ἰπί., πύκταν τέ νἷν καὶ 

παγκρατίῳ φθέγξαι ἑλεῖν ᾿Επιδαύρῳ δι- 

680 φθογγάζομαι 

πλόαν νικῶντ᾽ ἀρετάν Ν. δ. 68. ἔγασῳ. 

μφθεγξαντο δ᾽ ἐγχώριαι (ἀνεφθέγξαντο 
Ο-Η.)ὴ Πα. 12. 19. δ’ οὐδὲν προσαϊτέων 

ἐφθεγξάμαν ἔπι (ἰ. ες. ἐπεφθ. ὃ) ἔτ. 1771. 

φθέγμα] υοἱζε εἶμὶ δ᾽ ἄσχολος ἀναθέμεν 

πᾶσαν μαχραγορίαν λύρᾳ τε καὶ φθέγματι 
μαλθακῷ Ρ. 8. 81. φθέγμα μὲν πάγκοινον 

ἔγνωκας Πολυμνάστου Κολοφωνίου ἀνδρός 

{τ-. 188, τὰςῖ,, ἐκ νεφέων δέ οἱ ἀντάυσε 

βροντᾶς αἴσιον φθέγμα Ρ. 4. 198. 
φθείρω) ἀρεῖνον καὶ γειτόνων πολλοὶ 

ἐπαῦρον, ἀμᾶ δ᾽ ἔφθἄρεν Ρ. 8. 86. 
Φθία) αἷγ οὐ Ὑμοβθοὶν παῖς, ὄνπερ 

μόνον ἀθανάτα τίκτεν ἐν Φθίᾳ Θέτις 

(Δοῖ 165) Ρ. 8. 101. Θέτις δὲ κρατεῖ Φθίᾳ 

Ν. 4, 6]. 
φθἰνόκαρπος, -ον) το}, ἐὲς ἡ πεΐπσες ἀδε,- 

γογεὰ καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα (βς. δρῦς) 

Ῥ, 4. 868. 

φθϊἰνοπωρίς] [. 2ἀ)., τιύηίσ ἐμὲ ἤν μὴ 
φθινοπωρὶς ἀνέμων χειμερία κατὰ πνοὰ 

δαμαλίζοι χρόνον (οοπίσα [5] αἰὐτηπαῦ 

Ρ. ὅ. 150. 
φθίνω)] (φθίνει: δον, ἔφθινον: ταθὰ, αοτ. 

ἔφθιτο; φθιμένου, -ῳ, -ον, -ων.) δὲφ 

ὅτι ξένοι ἔφθινον ἄτερθεν τεκέων ἀλόχων 
τε μελίφρονι αὐδίᾷ --- ϑυ)]μὸν ἀνακριμνάν- 

τες (δρρ. εἴ ςοστ. ΓὉ6]: ἐφί, φί . Ἶννον 

Ῥαργτὶ: ν. κηληδῶν) Τα. 8. 76. πιοῖ., οὐ 

φθίνει Κροίσου φιλόφρων ἀρετά Ρ. 1. 94. 
πιοά,, φθίτο μὲν γαί Δ. 4. ε. 8. εθ0. δος. 
ταθὰ, ρασῖ., «σα, ἐπεὶ τοῦτον --- εἴλετ' 

αἰῶνα φθιμένου Πολυδεύκης Κάστορος ἐν 
πολέμῳ Ν, 10. ὅ9ϑ. μαρτύρια φθιμένων 

ζωῶν τὸ φωτῶν 1. 4. 10. ἔδοξ᾽ ἦρα καὶ 
ἀθανάτοις ἐσλόν γε φῶτα καὶ φθίμενον 
ὕμνοις θεᾶν διδόμεν 1. 8. 00. τηλέφαντον 
ὄρσαι γέρας φθιμένῳ Μοελικέρτα (ν. 1. ὁπι- 
φθιμένῳ) ἐτ. ὃ. 8. »το 5υῦϑ., “κᾶδος ὠσείτα 
φθιμένου δνοφερὸν ἐν δώμασι θηκάμενον᾽᾽ 
Ῥ. 4. 112. ἔταξ., ἡτικα μιν φθιμένων ( Ῥ. 

ΟχΥ. 3622, (τ. 1, 12 δὰ λέγ. 346. 
φθΐσις} “ας! πολέμοιο δὲ σᾶμα φέρεις 

τινάς, ἢ καρτοῦ φθίσιν; Πα. 9. 14. 

φθογγάζομαι) ξνό ἐσηρτα ἀλκάεσσά τὸ 
Παλλάδος αἰγὶς μυρίων φθογγάζεται κλαγ- 
γαῖς δρακόντων (φθ)ογγαι: Π.) Δ. 3. 18. 



φθονερός 

φθονερός) (-οἱ, -ὥν, -οἷσιν; -αἱ, -αἷσ(ι); -ἀἁ 
8.ς.) εηυίοης ἔννεπε κρυφᾷ τις αὐτίκα 
φθονερῶν γειτόνων Ο.]. 47. Ῥζὸ δαῦ8., 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα νόον ἰαίνει φθονερῶν 
Ρ. ἃ. 90. φθονεροὶ δ᾽ ἀμύνονται ἀτᾳ (ἄται 
Ἠοτπιϑπαη: 81 α]8. ςοπ.) Ῥ. 11. δ4. ὄψον 

δὲ λόγοι φθονεροῖσιν Ν. 8. 31. οἱ {πῖηρδ, 
ἐμδρίνδα ὃν ἐπυγ, μὴ φθονεραῖς ἐκ θεῶν 

μετατροπίαις ἐπικύρσαιεν Ῥ. 10. 20. χρή 
νιν (Ξ ἀρετὰν) εὑρόντεσσιν ἀγάνορα κόμ- 
πον μὴ φθονεραῖσι φέρειν γνώμαις [ἵ. 1. 44. 
ὅτι φθονεραὶ θνατῶν φρένας ἀμφικρέμανται 
ἐλπίδες 1. 2, 48. Ὁ. Ρ]. ῥὑσὸ δᾶν., φθονερὰ 
δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ βλέπων γνώμαν κενεὰν 
σκότῳ κυλίνδει Ν. 4. 89. 

φθονέω)] α. δ δηυίοιις οἱ ς. ἀκ. μῶμος 

ἐξ ἄλλων κρέμαται φθονεόντων τοῖς Ο. 6. 
14. βασιλεὺς --- οὐ φθονέων ἀγαθοῖς Ρ. 8. 
11. ». ργμάρε ς. ἰηΐ. μὴ φθόνει 

κόμπον τὸν ἐοικότ᾽ ἀοιδᾷ κιρνάμεν ἀντὶ 
πόνων Ι. δ. 34, 

φθόνος] (-ος, -ον) σηυν, ἡ] μὴ βαλέτω 
με λίθῳ τραχεῖ φθόνος Ο. 8. δ6. κρέσσον 

γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος (ἰ. 6. 10 δὲ εποὶδα) 
Ῥ. 1. 86. τὸ δ’ ἄχνυμαι, φθόνον ἀμειβόμε- 
νον τὰ καλὰ ἔργα Ῥ. 7. 19. ἴσχει τε γὰρ 
ὄλβος οὐ μείονα φθόνον Ρ. 11. 29. ὁ δ᾽ 
ἀθανάτων μὴ θρασσέτω φθόνος 1. 7. 839. 

[ὁ δ᾽ ἐχθρὰ νοήσαις ἤδη φθόνος οἴχεται 
τῶν πάλαι προθανόντων ἦα. 2. 68. παντὶ 
δ᾽ ἐπὶ φθόνος ἀνδρὶ κεῖται ἀρετᾶς Παρθ. 

1. 8. κενεοφρόνων ἑταῖρον ἀνδρῶν (δβο, 
φθόνον) (τ. 212. 

φἰἄλα) (-αν, -αισ(ι).} φοδίεί φιάλαν ὡς 

εἴ τις -- ἔνδον ἀμπέλου καχλάζοισαν 

δρόσῳ δωρήσεται νεανίᾳ Ο. 7. 1. χρυσέαν 

χείρεσσι λαβὼν φιάλαν Ρ. 4. 198, ἀργυ- 
ρέαισι δὲ νωμάτω φιάλαισι βιατὰν ἀμπέλου 
παῖδ᾽, ἄς ποθ᾽ ἵττποι κτησάμεναι Χρομίῳ 

πέμψαν θεμιπλέκτοις ἀμᾶ Λατοίδα στεφά- 

νοῖς ἐκ τᾶς ἱερᾶς Σικυῶνος Ν, 8. δ1. Σικνω- 

νόθε δ᾽ ἀργυρωθέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις 
ἀπέβαν Ν. 10. 48. τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν 

δόμον καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσοῦ 
(88 ὑυῦσεϑ ἰῃ ἴμς ρ8π|65) 1. 1. 20. ἄνδωκε 

δ᾽ αὐτῷ φέρτατος οἰνοδόκον φιάλαν χρυσῷ 
πεφρικυῖαν Τελαμὼν 1. 8. 40. 

ὅ81 φίλησιστέφἄνος, -ον 

φίλάγ' λᾶος, -ον] ἰουίηρβ τῥίονάσ, φιλά- 
γλαε, καλλίστα βροτεᾶν πολίων (ΑΚτα 85) 

Ρ, 12.1. 

Φυλάνωρ] (αἴδος οἱ Ετροίοῖϊθ9. υἱὲ Φιλά- 
νορος Ο. 12. 18. 

φίλάνωρ])] ἰσυΐηρ πὴ. φιλάνορα δ᾽ οὐκ 
ἔλιπον βιοτάν (δο. οἱ δελφῖνες) ἔν, 386. 

φίλάρμᾶτος, -ον] ελαγέοί-ἰουΐηςζ φιλαρ- 
μάτου πόλιος (ΤῈ 6Ὀ68) 1. 8. 80. 

φἴλέω] (φιλεῖ, -εἴς, -ἔοισιν; -ἔων, -ἐοντ(α); 
«εἴν: αογ, (ἐγφίλησ(ε), φίλησεν; φιλήσαν- 

τία): ρέ. πεφίληκε; πεφιλημένον.) ἰουδ 

φιλεῖ δέ μιν Παλλὰς αἰεὶ καὶ Ζεὺς πατήρ, 
μάλα φιλεῖ δὲ παῖς ὁ κισσοφόρος Ο. 2, 20 

- ἡ. θεὸς --- κλυτὰν αἷσαν παρέχοι φιλέων 
Ο. 0. 102, ὄσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύ- 
ζονται Ρ. 1. 13. Δάλοι᾽ ἀνάσσων Φοῖβε, 
Παρνασσοῦ τε κράναν Κασταλίαν φιλέων 
Ρ. 1. 8389. Κινύραν --- τὸν ὁ χρυσοχαῖτα 

προφρόνως ἐφίλησ’ ᾿Απόλλων Ῥ. 2. 10. 

φίλον εἴη φιλεῖν Ρ. 2. 88. φιλεῖν δὲ Κάρρω- 
τον ἔξοχ᾽ ἑταίρων Ῥ. δ. 26. ἁ μὲν οὔθ᾽ 
ἱστῶν παλιμβάμους ἐφίλησεν ὁδούς Ρ. 9. 

18. Θώρακος, δσπερ ἐμὰν ποιπνύων χάριν 

τόδ᾽ ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων τετράορον, φι- 
λέων φιλέοντ᾽ ἄγων ἄγοντα προφρόνως Ῥ. 
10. 66. ἀεθλονικία δὲ μάλιστ᾽ ἀοιδὰν 
φιλεῖ Ν. 8. 1. ἐξύφαινε ---- μέλος πεφιλημένον 

Ν. 4, 45. μείς τ΄ ἐπιχώριος, ὃν φίλησ᾽ 

᾿Απόλλων Ν, δ. 44. φαῖμέν κε γείτον᾽ 

ἔμμεναι νόῳ φιλήσαντ᾽ ἀτενέι γείτονι χάρ- 
μα πάντων ἐπάξιον Ν. 7. 88. ἡσυχία δὲ 

φιλεῖ μὲν συμπόσιον Ν. 8. 48. φιλέων δ᾽ ἂν 

εὐχοίμαν (ας α γίεπά: ν. Βάττοϊῖί οἡ Ευγ., 

Ηΐρρ. 1102 Αρρ.) Παρθ. 1. 11. ἀλλὰ δίκας 
ὁδοὺς π[ισ]τὰς ἐφίλη[σ.]ν (-εἰν ΟἽ, -α]ν 
Ῥυδοῖ) Παρθ. 3. 66, ο. ᾿π4., εἴπερ τι φιλεῖς 
ἀκοὰν ἀδεῖαν ἀεὶ κλύειν Ῥ. 1. 90. ἅἄλικες 
οἷα παρθένοι φιλέοισιν ἑταῖραι ἑσπερίαις 
ὑποκουρίζεσθ᾽ ἀοιδαῖς Ρ. 8. 18. μεγάλων 
δ᾽ ἀέθλων Μοῖσα μεμνᾶσθαι φιλεῖ Ν. 1. 12. 
φίλει Πα. 6. 6Ἷ. 

φιίλησίμολπος, -ον] ᾿ουΐηξ σοπᾷ 
μολπέ τ᾽ Εὐφροσύνα Ο. 14. 14. 

φϊιλησιστέφᾶνος, -ον] ἰουΐγιβ βαγίαη ἀς 

δαῖτα φιλησιστέφανον Πα. 1. 8. 
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φίλιος ὅ88 

φίλιος] ᾿σὶεηάίγν, [οπα “'φίλια δῶρα Κυ- 

πρίας᾽᾿ Ο. 2. 16. Αἴτνας βασιλεῖ φίλιον 
ἐξεύρωμεν ὕμνον Ρ,1. 00. “φιλίων δ᾽ 
ἐπέων ἄρχετο᾽᾽ Ῥ. 4. 29. ἐκάλει! --- φιλίαν 
γνόστοιο μοῖραν Ρ. 4. 196. 

φίλιππος) ἰουΐης μονδός ἀντί τοι φίλιπποί 
τ᾽ αὐτόθι καὶ κτεάνων ψνχὰς ἔχοντες 

κρέσσονας ἄνδρες (δο. πο ραορ!θ οἱ Αἰϊπ8) 

Ν. 9. 32. 
φΦιλλύῦρίδας) (ν. Μ4ι5, ΟἸοῖξα, 1960, 3017.) 

505 οἱ Ῥλέϊντα Χίρωνα - Φιλλυρίδαν 

Ῥ, 8.1. “σεμνὸν ἄντρον, Φιλλυρίδα, προ- 
λιτρών"" (Φιλυρίδα τοἀὰ. νι]μο) Ρ. 8. 30. 

φϊλοκερδής} αυανίείσιις ἁ Μοῖσα γὰρ 
οὐ φιλοκερδής πὼ τότ᾽ ἦν οὐδ᾽ ἐργάτις 
1. 2. 6. 

Φιλοκτήτας} 30η οἱ Ῥοΐδ8. τὰν Φιλο- 
κτήταο δίκαν ἐφέπων ἐστρατεύθη (ἰ. Ἔε. 
αἰ μου 6 τῦᾶϑ ἐ}}} Ῥ. 1. δύ, ν. Ποίας. 

φἰλόμᾶχος] ισαγ δέ φιλόμαχον γένος ἐκ 
Περσέος ἔς, 164. 

φϊίλόμολπος, -ον] ἰοσὶπρ δοηξ πτόλιν γὰρ 
φιλόμολπον οἰκεῖ δορικτύπων Αἰακιδᾶν 
Ν, 7.9. 

φιλόνεικος, ν. φιλόνικος.} 
φίλόνϊκος) υἱειονγ-ουίπρ, ατρίγίηρ οὔτε 

δύσηρις ἐὼν οὔτ’ ὧν φιλόνικος ἄγαν 
(Οοδεξ, εἴ. 180ς., 1. 81: φιλόνεικος οοὐά.: 

ὩδαΣ ἃ νεῖκος αἰεὶ οροτίερδε φιλονεικής, 
ΒοτρΚ) Ο. 8. 19. 

φίλόξενος, φιλόξεινος) λοερίανεὶ Τυν- 

δαρίδαις --- φιλοξείνοις Ο. 8.1. ἔσταν δ᾽ 
ἐπ᾿ αὐλείαις θύραις ἀνδρὸς φιλοξείνου Ν.1. 

20. παθόντες πού τι φιλόξενον ἔργον σοί 
οἱ ἰνἱἰοηαδδέρ 1. 3. 84. 

φιλόπολις] {- δὐ]., ἰονίηρ εἶδες πρὸς 
Ἢ συχίαν φιλόπολιν καθαρᾷ γνώμᾳ τε- 
τραμμένον (80. ψαῦμιν) Ο. 4. 10. 

φΐλος] (ος, -ῳ, -ὁν, -Ε, -ος, “οἱ, -ὧν, «οἷς, «οἱ; 
«ας, -αν, -α, -ας; τῷ, "ον νος., -ῶὧν, -α: φίλ- 
τερον ποηι., νος.: φίλτατον ποτῃ., δες.) 

Ἵ. Ρᾶ58., 8. τϑείξζογησ, ἄξαγ, τοῦ ]-ἰουεὰ 

οὐ ρίδες, οἷα παίζομεν φίλαν ἄνδρες ἀμφὶ 
θαμὰ τράπεζαν Ο. 1. 10. τὸν εὐνομώτατον 

ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον Ο. 1. 38. ἐγὼ 

δέ τοῖ φίλαν πόλιν μαλεραῖς ἐτηφλέγων 
ἀοιδαῖς Ο. 9. 21. Αἴγινα φίλα μᾶτερ (εἴ. 

φίλος 

1. Ὁ ἐπέγα) Ρ. 8. 98. πόλιός θ᾽ ὑπὲρ φίλας 
ἀστῶν θ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽ Ν. 8. 18. χάλαζαν 
αἵματος πρὸ φίλας πάτρας ἀμύνεται 1. 7, 

21. οἱ δοξίοηϑ, τὺ δὲ πρᾶξιν φίλαν δίδοι 
Ο. 1. 85. ὁπᾷ τε κοινὸν λόγον φίλαν τείσο- 
μεν ἐς χάριν Ο. 10. 12. κέρδος δὲ φίλτατον 

ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροι Ρ. 8. 18. οἵ 
Ροτβ., κωμάζοντι φίλοις ᾿Εφαρμόστῳ σὺν 

ἑταίροις Ο. 9. 4. γένει φίλῳ σὺν ᾿Ατρέος 
Ο. 13. δ8. παρ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ Ρ. 4. 1. Διός 
τοῖ νόος μέγας κυβερνᾷ δαίμον᾽ ἀνδρῶν 
φίλων Ῥ. ὃ. 128. ἄνδρασι χάρμα φίλοις 
Ρ. 9. 64. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα 
πόνων ἐρρύσατο Ῥ. 12, 18. φίλον ἐς ἄνδρ᾽ 
ἄγων κλέος Ν. 7. θ2. χρεῖαι δὲ παντοῖαι 

φίλων ἀνδρῶν Ν. 8. 42, προσεννέπω ἑσπέ- 
σθαι κλυταῖς ἀνδρὸς φίλου Μοίρας ἐφετμαῖς 

1. 0. 18. τί ἕρδων φίλος σοί τε, καρτερό- 

θρεντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις, Εὐθυμίᾳ 
τε μέλων εἴην ἔς. 166. ἴσον μὲν θεὸν ἄνδρα 

τε φίλον {θεῷ (βο. ὑποτρέσαι) τ. 2334. 

80. 8008,, 9Ἰεπὰ, φίλοις ἄνδρα μᾶλλον 

εὑεργέταν Ο. 3. 93. ἐν δὲ φίλων παρεόν- 
τῶν θῆκέ μιν ζαλωτὸν ὀὁμόφρονος εὐνᾶς 

Ο. 1. δ. σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ μιν φίλον καί τις 

ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν Ῥ. 1. 861. ὦ φίλε 
Ἐ.1. 92. φίλον εἴη φιλεῖν Ρ. 3. 83, εἰ 

φίλος ἀστῶν, εἴ τις ἀντάεις, τό γ᾽ ἐν ξυνῷ 
πεποναμένον εὖ μὴ --- κρυπτέτω Ρ. 9. 98. 

ἦρ’, ὦ φίλοι, κατ’ ἀμευσίπορον τρίοδον 
ἐδινάθην Ῥ. 11. 838, εὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦ- 
σαι φίλοις ἐξαρκέων Ν. 1. 88. χαῖρε, φίλος 
Ν. 8. 18. φίλοισι γὰρ φίλος ἐλθὼν ξένιον 

ἄστυ κατέδρακεν Ν, 4. 22. “᾿οἴχεται τιμὰ 
φίλων τατωμένῳ φωτί" Ν. 10. 78. κτεά- 

νῶν θ᾽ ἅμα λειφδεὶς καὶ φίλων [. 2. 1]. 
τετίματαί τε πρὸς ἀθανάτων φίλος (δβο. 
Ἡρακλέης) 1. 4. 89. εἰ δέ τις ἀρκέων φίλοις 
ἐχθροῖσι τραχὺς ὑπαντιάζει Πα. 2, 81. 

θανόντων δὲ καὶ φίλοι τιροδόται {(Βετρί: 
λόγοι φίλοι οοὐά.) ἔτ. 100. οὐ φίλων 

ἐναντίον ἐλθεῖν ἐς, 229. Ῥ. ροβ5., οἷν 

ἄταν οἵ τοϊαῖϊνοϑ, ροβϑοββίοῃθ, ὈΟΟΣῪ 

Ρᾶγτ8 εἰ δ᾽ ἄεθλα γαρύεν ἕλδεαι, φίλον 
ἦτορ 0. 1. 4, οἴ. Πα. ὃ. 13, Ὑπεριονίδας 

- ἔντεῖίλεν φυλάξασθαι χρέος παισὶν φίλοις 
Ο. 1. 41. μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον 



φιλότας 

σπεῦδε Ῥ. 8. 61. ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς 
ἀπὸ ματρὸς φίλας Ρ. δ. 114, οἴ. Ρ. 8. 98. 
“φίλας ὑπὸ ματέρος᾽ Ῥ. 9. 61. ἕκασται 

φίλτατον παρθενικαὶ πόσιν ἣ υἱὸν εὔχοντ᾽, 

ὦ Τελεσίκρατες, ἔμμεν Ῥ, 9. 98. ἁμέραν τὰν 
μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται Ν. 10. 

δδ. δηριαζόμενον κτάνεν (ἐν) τεμένει φίλῳ 
(δς. ᾿Απόλλων) Πα. 6. 120. κατὰ μὲν φίλα 

τέκν᾽ ἔπεφνεν, --- αὐτὸν δὲ τρίτον ἔτ. 17]. 
9. ζοσπρ. τί φίλτερον κεδνῶν τοκέων 

ἀγαθοῖς 1.1. ὅ. τὸ δὲ μὴ ΔΙ) φίλτερον 
σιγῷμι πάμπαν ἔτ. 81 δὰ Δ, 2. 
2. δοῖ., τυεϊοονἑηρ, ᾿γίοη αν ἄγει δὲ 
χάρις φίλων ποί τινος ἀντὶ ἔργων ὀπιζο- 

μένα (φίλων ς. τινος, Βετρὶ; ο. ἔργων, 
ΘΟΒΓ.; ποίνιμος οοπὶ. ϑρίορε! ὁ Σ, ἀμει- 

πτική) Ρ. 23. 17. πρὸς δ᾽ ἑταῖροι καρτερὸν 
ἄνδρα φίλας ὥρεγον χεῖρας Ρ. 4. 339. 

ἥτορι δὲ φίλῳ παῖς ἅτε ματέρι κεδνᾷ 
πειθόμενος Πα. 6. 12. [) Ο. 1. 16. δἀά. 

ξει., Χίρωνα --- νόον ἔχοντ᾽ ἀνδρῶν φίλον 
Ρ. 8. 8. Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τε, 
φίλαν ξένων ἄρουραν Ν. ὅ. 8. 
3. ἵγαρ. Ἱεων ἐλθὲ φίλαν δὴ πόλεα[ 

(ΠΡΟ: φιλ, φιλως Π.) Δ. 8. 9. 7τι φίλης λές. 
838 ἃ. 20. εν αλκανεοῖς φιλί λέγ. 8484. 

φίλότας] «4. αὐοείο) μάλα δέ οἱ θερμαί- 
νεῖ φιλότατι νόον Ο. 10. 87. Β. ρὶ., 
ἔουες, οδ᾽εείς οὐ αἰδοίέον “ὄφρα τις τᾶν 

ἐν δυνατῷ φιλοτάτων ἐπιψαύειν ἔραται᾽" 
Ῥ. 4.92. “'κρυπταὶ κλαίδες ἐντὶ σοφᾶς 
Πειθοῦς ἱερᾶν φιλοτάτων" Ρ. ὃ. 39. “ὥρα 
πότνια, κάρνξ ᾿Αφροδίτας ἀμβροσιᾶν φιλο- 

τάτων Ν, 8.1. 

φίλοτίμία)] αννηεδέπον ἄγαν φιλοτιμίαν 
μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες (δ.. χαλεπώ- 
τατοί εἰσι: ἂδὲ ἰαάϊος ΜΜῺ. δος Ὥοι βυδξ 
ἰρ88 νογῦᾳμ Ῥιπάατ) ἐγ. 210. 

φλοφ᾽' ροσῦνα)] ν»]., αεἰς οἵ [νἱονιαϊτιεςς σὺν 
δὲ φιλοφροσύναις εὐηράτοις ᾿Αγησία δέ- 
ξαιτο κῶμον Ο. 8. 98. Ἰισσαι τε φιλοφ[ρ]9- 

σύναι [(--- ἐ)ορταὶ ἔμπεδοίν Θρ. 4. 14. 

φιλόφρων) ἀἰπαϊν οὐ φθίνει Κροίσον 
φιλόφρων ἀρετά Ρ. 1. 84. φιλόφρον Ἥσυ- 
χία Ρ. 8.1. 

φίλτρον] οὐάνηι “ἄγε φίλτρον τόδ᾽ 
ἵππειον δέκευ"᾽ (ἰ. 6. ἐπ Ὁπά]ς ρίνοι ὈῪ 

888 Φλειοῦς 

Αἴδεηθ ἴὸ Βε]οσορβομ, οἕ. φάρμακον ν. 
8δ) Ο. 18. 08. καί τί οἱ φίλτρον ἐν θυμῷ 
μελιγάρνες ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν Ῥ. 83. 64. 

Φιλύρα] πιοίδβεγ οἱ Ὁβείσου. “ἀντρόθε 
γὰρ νέομαι πὰρ Χαρικλοῦς καὶ Φιλύρας᾽" 
Ρ. 4. 108. Φιλύρας νἱὸν Ῥ. 6. 23. ξανθὸς δ’ 
᾿Αχιλεὺς τὰ μὲν μένων Φιλύρας ἐν δόμοις 
Ν. 8. 48. 

[Φιλυρίδας, ν. Φιλλυρίδας.] 

Φιντῖς) «Βαποίεοσ οἱ Ἠαροβίαθ. ὦ Φιν- 
τις, ἀλλὰ ζεῦξον Ο. 6. 22. 

φλαῦρος] ἐννίαὶ εἴ τι καὶ φλαῦρον παρ- 
αἰθύσσει μέγα τοῖ φέρεται πὰρ σέθεν Ἐ, 
1. 81. 

φλάω] ον ἀλλ᾽ οὔ νιν φλᾶσαν οὐδ᾽ 
ἀνέχασσαν Ν. 10. θ8. 

Φλέγ' ρα, -αἱἰ] ἰοτπεῖ παπὶὸ οὐ Ῥα!οῆς ἐπ 
ΤΆγδοθ, ἤοσα ἰῃς ὈΔΕ6 Ὀεϊσεοη μοῦ 

δπηὰ ρμίαπίβ οςουγτεοά. ὅταν θεοὶ ἐν 

πεδίῳ Φλέγρας Γιγάντεσσιν μάχαν ἀντι- 
ἀζωσιν Ν. 1. 67. καὶ τὸν βουβόταν οὔρει 
ἴσον Φλέγραισιν εὑρὼν ᾿Αλκνονῆ 1. 6. 88. 

Φλεγύας) ΐπρ οὐ ἐπε Ιιαρὶεδαὶ, ἐδέμετ οὗ 
Κοτγοηίβ. εὐίππου Φλεγύα θυγάτηρ 
Ρ. 8. 8. 

φλέγω] (φλέγει, -οντι: ἱτυρέ. φλέγεν: Ρᾳ98. 
φλέγεται.) ὁ. ἔγαπβ., "»παλὲ ναδίαμέ, ἐ{{πι- 

»ἴπαίς ᾿ΑἈλεξιβιάδα, σὲ δ’ ἠύκομοι φλέ- 
γοντι Χάριτες Ῥ. δ. 46. φ' λέγεται δ᾽ ἀρε- 
ταῖς μυρίαις ἔργων θρασέων ἕνεκεν (5ς. 
"Ἄργος) Ν. 10. 2. φλέγεται δ᾽ ἱοπλόκοισι 

Μοίσαις (3.. Στρεψιάδας) 1. 7. 23. Ὁ. 
ἱπίγδηβ.,θ δὲ γαδίαη! ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ 

φλέγει Ο. 2. 72. παρὰ Κασταλίαν τε 
Χαρίτων ἑσπέριος ὁμάδῳ φλέγεν (δ8α. 

Καλλίας) Ν. θ0. 838. ὁ δὲ καλὸν τι πονήσαις 

εὐαγορίαισι φ'λέγει Πα. 2. 67. πς. 
ἐγαρώ., πεδὰ στόμα φλέγει (ἀντὶ τοῦ 

κατὰ στόμα, Ευπίαί.) ἔτ. 26. ν’ ἀμφὶ 

πόλιν φλεγεί Πα. 18. 4. ἃ. ἴῃ ἐπιεβίβ, 

ἐν δ’ --- ἔφλεξεν (ν. ἐμφλέγω) Ο. 10. 
74. 

Φλειοῦς] ἃ οἰγ ποᾶγ Νεσιεα. βοτάνα τὲ 
νίν ποθ᾽ ἁ λέοντος νικάσαντ᾽ ἤρεφε δασ- 

κίοις Φλειοῦντος ὑπ᾽ ὠγυγίοις ὄρεσιν 
(ϑεδχ.: Φλιοῦντος οοὐά.) Ν. 6. 44. 



φλόξ 

φλόξ) (φλόξ, φλογός, φλογί, φλόγ (α)) {γε 
αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ’ --- φλογὸς οὔ 
Ο. 7.48. πέτρας φοίνισσα κυλινδομένα 

φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει πόντου πλάκα 
Ρ.1.34. βόας, οἵ φλόγ᾽ ἀπὸ ξανθᾶν 
γενύων πνέον καιομένοιο πυρός Ῥ. 4. 228. 

τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλο- 
μένα συνεχὲς παννυχίζει 1. 4. θ56. φλόγα 
δερκομί Δ. 4. Ὁ. 9. ἐξ ἀδάμαντος ἣ σιδάρον 

κεχάλκενται μέλαιναν καρδίαν ψυχρᾷ φλογί 
ἦν. 128. 6. 

φόβα] ἰοεῖς, λαὶν καὶ ποικίλον κάρα 

δρακόντων φόβαισιν ἤλυθε νασιώταις λίθι- 

νον θάνατον φέρων Ρ. 10. 47. τότε βάλλε- 
ται, τότ᾽ ἐπ’ ἀμβρόταν χθόν᾽ ἐραταὶ ἴων 
φόβαι (τ. 76. 11. 

φόβος) {παν ὁ δ’ ἀρχαγέτας ἔδωκ᾽ 
᾿Απόλλων θῆρας αἰνῷ φόβῳ Ρ. ὅ. 61. 
“φόβῳ δ᾽ οὐ κεχείμανται φρένες" Ῥ. 9. 82. 
οὐδέ μίν ποτε φόβος ἀνδροδάμας ἔπαυσεν 

ἀκμὰν φρενῶν Ν. 8. 39. Ἰνόρουσε περὶ 
φόβῳ (8ς. ᾿Αλκμήνα) Πα. 20. 158. Ρ»!., ῥαπὲος 

ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ 
παῖδες θεῶν Ν. 9. 27. 

Φοῖβος) (-ος, -ον, τῳ, -ον, -εὐ ὀνγίρλὲ οπδ 
ερίτἢ. οἱ Αροϊῖϊο. Φοίβου γὰρ αὐτὸν 

φᾶ γεγάκειν πατρός Ο. 6. 49. ἀργνρέῳ 

τόξῳ πολεμίζων Φοῖβος Ο. 9. 838. Λύκιε 
καὶ Δάλοι’ ἀνάσσων Φοῖβε Ρ. 1. 39. ἀκερ- 
σεκόμᾳ --- Φοίβῳ Ρ. 8. 14. “τὸν μὲν πολυ- 

χρύσῳ ποτ᾽ ἐν δώματι Φοῖβος ἀμνάσει᾽᾽ 

Ρ. 4. δ4. χρυσάορα Φοῖβον ἀπύειν Ρ. ὅ. 
104. "Φοῖβε" Ρ. 9. 40. (Πύθια) ἅ τε Φοίβῳ 
θῆκεν Ἄδραστος ἐπ’ ᾿Ασωποῦ ῥεέθροις 
Ν, 9. 9. τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων 
1.1.1. 

φοινϊκάνθεμος]} ὐίὴ ἐς γεὰ βοισενς 
νικανθέμον ἦρος ἀκμᾷ Ρ. 4. θ4. 

φοινίκεος)] γε χθὼν ὦὧτε φοινικέοισιν 
ἄνθησεν ῥόδοις 1. 4. 18. φοι]νικέας τί ήτ. 

8450. 4. 

φοινϊκοέανος, -ον] ογίνπδοι νοῦδ φοινι- 
κοεάνων --- 'ὡωρᾶν (ΚοςὮ : φοινικοεάων, 
φοίνικος ἑάνων οοαά. Ἀίοπ. Ηα].) ἔτ. 76. 14, 

φοινϊκόκ'ροκος, -ον] ογί»"505 φοινικό- 

κροκον ζώναν Ο. 6. 39. 

φοι- 

ὅ84 φόνος 

φοινϊκόπεζα] υἱὲ τεὰ [εεἰ οἱ ξοά685868. 

φοινικόπεζαν --- Δάματρα 0. 6. 94. φοινι- 

κόπεζα --- παρθένος εὐμενὴς 'Ἑκάτα ἴα. 

Ὡ, “1. 
φοινϊκόροδος υἱὲ γεά γοξος 

δοιῖς δ᾽ ἐνὶ λειμώνεσσι Θρ. 7. 8. 
φοινϊκοστερόπας] οἱἐὴ νεὰ Πἰρλίπίηρ 

τε φοινικοστερόπαν Ο. 9. 6. 
Φοινϊκόστολος) οἱ α Ῥλοεηϊοίαη αγλὴν 

πεῖραν μὲν ἀγάνορα Φοινικοστόλων ἐγ- 
χέων ταύταν θανάτου πέρι καὶ ζωᾶς ἀνα- 
βάλλομαι ὡς πόρσιστα (ἰῃς τηρδηΐϊπρ τοί ἢ 
δίοοὰ γεά «ῥέανγς 18 4150 ἱπίοηδοά, ᾿ἱῇ ἢ τοΐ. 

το ἰὰᾷς οχρεάϊείοη οὐ ἔς δεν) Ν. 9. 28. 

Φοῖνιξ) 805 οὐ Απιγπίογ. ὃς Δολόπων 
ἄγαγε θρασὺν ὅμιλον σφενδονᾶσαι ἱἵἱππο- 

δάμων Δαναῶν βέλεσι πρόσφορον (β8ς. 
Φοῖνιξ) (τ. 188. 

φοίνιξ, -ἰσσα] 4. ΡῬλοενϊοίαπ, Οανιπαρίνΐαπ 
ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλατὸς (4 

ςοδιτοη οὗ (αγι παρ πίδη8 ἀηὰ Εϊτυκοδπ5 

νν88 ἀοίςατοα ΌγΥ Ηἰστοη 5 πᾶννυ οΐ συ τα 

474|3 Β. Ο.) Ρ. 1. 12. τόδε μὲν κατὰ Φοί- 
νισσαν ἐμπολὰν μέλος ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς 

πέμπεται Ῥ. 2. 67. Ῥ. γεὰ πέτρας 
φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν 

φέρει πόντου πλάκα ΡῬ. 1. 24. φοίνισσα δὲ 
Θρηικίων ἀγέλα ταύρων Ρ. 4. 206. 

φοίνϊος] ἢ. 5. δος. ὑτο δάν., δίοοάϊϊνιηα ἴστε 
μὰν Αἴαντος ἀλκάν, φοίνιον τὰν ὀψίᾳ ἐν 

νυκτὶ ταμὼν περὶ ᾧ φασγάνῳ μομφὰν ἔχει 
(6 ροβὲ φοίνιον ἀϊδηχετυπε: ᾿“Τετοπὰο 
οσγυδπξανίς," Μαάνᾳ) 1. 4. 35. 

φονά;) ῥίοοδελεά πέφνεν τε ματέρα θῆκέ 

τ᾽ Αἴγισθον ἐν φοναῖς Ῥ. 11. 37. 

φονεύω] "πενγάδν ᾽Ορέστα’ τὸν δὴ φο- 
νευομένου πατρὸς ᾿Αρσινόα Κλνταιμήστρας 
χειρῶν ὕπο κρατερᾶν --- ἄνελε Ρ. 11. 17. 

φόνος] (-ον, -ῷ, -ον) α. δίοο  "Αχιλέος" 
ὃ καὶ Μύσιον ἀμπελόεν αἵμαξε Τηλέφον 
μέλανι ῥαίνων φόνῳ πεδίον 1. 8. δ0. 

Ὁ. διοοαςἠεὰ μάχᾳ λεόντεσσιν ἀγρο- 
τέροις ἔπρασσεν φόνον Ν. 8. 46. χρυσέων 
δ᾽ Αἴας στερηθεὶς ὅπλων φόνῳ πάλαισεν 

Ν. 8. 27. παῦροι δὲ βουλεῦσαι φόνον παρ- 

ποδίου νεφέλαν τρέψαι ποτὶ δυσμενέων 
ἀνδρῶν στίχας χερσὶ καὶ ψυχᾷ δυνατοί 

φοινικορό- 

Δία 



φονός 

Ν. 9. 81. ὀρθωϑεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ. 
Σαλαμὶς Διὸς ὄμβρῳ ἀναρίθμων ἀνδρῶν 
χαλαζάεντι φόνῳ 1. δ. δ0. παῖδα ποντίας 
Θέτιος --- θρασεῖ φόνῳ πεδάσαις Πα. 8. 

86. κάπρῳ δὲ βουλεύοντα φόνον κύνα χρὴ 

τλάθυμον ἐξευρεῖν {τ 284. 8. πιεὶϊ., ν. φονός, 

φονός Ὁ] (ἡ) "πενάσγοςς Μήδειαν --- τὰν 
Πελίαο φονόν (ας Κετπαρμεῖ, ΚΙ. ϑοῦς., 
1199, οομῖσα ϑοῦνυζ., 2. 614: φόνον 
οοὐά.) Ῥ. 4. 260. 

φορά] "ποῖον στῆναι μὲν οὐ ϑέμις οὐδὲ 
παύσασθαι φορᾶς (βο. δελφῖνι) γέτ. 368. 

φορβ ἄς] {. δάλ., ρνασίηρ ἱ. 6. [γε ἰο ΄ϑαπδον 
τηρῖ. ὦ Κύπρου δέσποινα, τεὸν δεῦτ᾽ 

ἐς ἄλσος φορβάδων κορᾶν ἀγέλαν ἑκα- 
τόγγυϊιον Ξενοφῶν --- ἐπάγαγ᾽ (οἵ δα 
τεῦλρ)]ε ῥγοϑβειςυξζεθ οἱ Αρμγοάξξε δὲ Κο- 

ΣῈ: οἷ. ῬΟΙ͂]., 7. 808) ἔς. 122. 19. 

φορέω) {(πεφόρητο Ρἱαρί. Ρ458.) σαννν αἰονβ 

πεφόρητο 8᾽ ἐπ᾿ Αἰγαῖον θαμά (8ς. Δᾶλος) 
Πα, 78. 49. γνναικείῳ θράσει ἐψυχρὰνγ 

φορεῖται πᾶσαν ὁδὸν θεραπεύων (Μυϑυ- 

σαβ: φορεῖτε ςοἀᾷ. Αἰ μοπδεαί: .}} 8ς 1αἴ886 
οτηροσίασ," ναῦ Οτοπίημραπ) ἐγ. 123. 9. 

φορητός} δογηεἙ ἦν γὰρ τὸ πάροιθε 
φορητὰ κυμάτεσσιν παντοδαπῶν ἀνέμων 
ῥιπαῖσιν (ες. Δᾷλος) ἔν, 88 ἃ. 1, οἵ. Πα. 

Ἴ8Β. 49. 
Φόρκος) 1αἴμοῖ οἱ ἐπε σοόγσοπβ βηὰ Οταίΐαὶϊ. 

ἤτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοι᾽ ἀμαύρωσεν 

γένος (βο. Περσεύς) Ρ. 18. 13. ἸΦόρκοιο, 

σύγγονον πατέρων (οί. ν, ὅ, πατέρα 
Γοργόνων) Δ. :Σ. 11. 

φορμιγκτάς] ἱγγδ ῥίαγευ φορμιγκτὰς ἀο;- 
δᾶν πατὴρ ἔμολεν, εὐαίνητος 

Ρ, 4.116. 

φόρμιγξ) (φόρμιγγος, -ἰγγι, -τγγία), τἰγξ, 
εἰγγες, -ίγγων, -ἰγγεσσι(ν)) ἱγγε ἀλλὰ 
Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλον λάμβαν᾽ 
Ο. 1. 12. φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ 
βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν --- συμμεῖξαι 

πρεπόντως Ο. 8, 8, ἀδυμελεῖ θαμὰ μὲν 

φόρμιγγι παμφώνοισί τ᾽ ἐν ἕντεσιν αὐλῶν 

Ο. 7. 18. ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν φόρ- 

μιγγ᾽ ἐλελίζων Ο. 9. 18. χρυσέα φόρμιγξ 
Ῥ.1.1. οὐδὲ μιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι 

κοινανίαν μαλθακὰν παίδων ὀάροισι δέκον- 

Ὃ φεύ 

ὅ89 φράζω 

ται Ρ. 1. 91. χάριν ἑπτακτύπον φόρμιγγος 
Ῥ. ὃ. 11. δαιδαλέαν φόρμιγγα βαστάζων 
Ρ. 4. 296. εὐλογία φόρμιγγι συνάορος Ν. 

4. 6. ἐξύφαινε, γλνκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, 
φόρμιγξ, Λυδίᾳ σὺν ἁρμονίᾳ μέλος Ν. 4. 
44, ἐν δὲ μέσαις φόρμιγγ᾽ ᾿Απόλλων 
ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων 

ἁγεῖτο παντοίων νόμων Ν, ὕ. 24, ἀλλ᾽ ἀνὰ 
μὲν βρομίαν φόρμιγγ᾽, ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν ἐπ’ 
αὐτὰν ὄρσομον ἱππίων ἀέθλων κορυφάν 
Ν. 9. 8. οἵ μὲν πάλαι --- φῶτες, οἵ χρυσ- 
αμπύκων ἐς δίφρον Μοισᾶν ἔβαινον κλυτᾷ 
φόρμιγγι συναντόμενοι ἱ. 2. 3. κλέονται δ᾽ 

ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις 

ὁμοκλαῖς Ι. δ. 27. τοὶ δὲ πεσσοῖς, τοὶ δὲ 
φορμίγγεσσι τέρπονται Θρ. 7. 7. λιγυσφα- 
ράγων κλυτᾷν ἁντά, 'Εκαβόλε, φορμίγ- 

γῶν ἔς. 1404. 61 (86). 

φρᾶδά] »ονεερτίονι τῶν δὲ μελλόντων 

τετύφλωνται φραδαί Ο. 123. 9. 
[φρἄδάζω, ν. φραδάω.]} 

φρᾶἄδάω] ""ακὲ ἔπσοωπη καὶ γᾷν φράδᾶσε 
(ν. 1. φράδασσε) Ν. 8. 98. 

φράζω] (φράζων: ἱπιρί. φράζε: δος. ἔφ᾽ ρᾶ- 
σεν; φράσσατε; φράσαις; φράσαι: τηφά. 
φράζεται: Δοτ. φρασάμαν: Ρᾶ858. ΔΤ. ῬτῸ 
τορὰ., φράσθη: φ'ρ οἀχοοσρὶ Ο. 1.11.) α. 
ἀεείαγε, ἐχῥομπᾶ δικάζει τις, ἐχθρᾷ 

λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ Ο. 2. 60, καὶ κεῖνος 
ὅσα χάρματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν φράσαι 
δύναιτο; Ο. 3. 100. ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ μναμοσύ- 
ναν ἀνεγείροντα φράσαι χειρῶν ἄωτον 
Βλεψιάδαις ἐπίνικον Ο. 8. 74. ἔχω καλά τα 
φράσαι Ο. 18. 11. ὁ δὲ οἱ φράζε καὶ τιαντὶ 
στρατῷ, ποίαις ὁμιλήσει τύχαις Ν, 1. 61. 

αὐτοῦ (-- Αἴαντος) πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρε- 

τὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν θεσπεσίων ἐπέων 
λοιποῖς ἀθύρειν (8β8ς. Ὅμηρος) 1. 4. 88. 
υἱοῖσί τε φράζων παραινεῖ (βς. τοῦτ᾽ ἔπος) 
Ι. θ. 68. Ἰπαντα σφιν ἔφραίσ Πα. 8. 86. 
Ὁ. τἧοω “λευκίππων δὲ δόμους πατέ- 

ρων -- φράσσατέ μοι’ Ῥ, 4. 117. ς. 

ταρὰ. ἃς δοῖ. Ρ888., σοπϑίδδυ ὁ δ᾽ εὖ 
φράσθη κατένευσέν τε οἱ ὀρσινεφὴς ἐξ 

οὐρανοῦ Ζεὺς Ν. ὅ. 84. ος. ρατί., ψυχὰν 

᾿Αἰδᾳ τελέων οὐ φράζεται δόξας ἄνενθεν 
1. 1. 08. ἔσαμ., Ἰφρασάμαν μόνος δέ». 845. 8. 



φράσσω δ36 

φράσσω)] ἰονιὶ!ν ταοῖ. εἴη μιν --- ἔτι καὶ 

Πυθῶθεν ᾿Ολυμπιάδων τ᾽ ἐξαιρέτοις ᾿Αλ- 
φεοῦ ἔρνεσι φράξαι χεῖρα 1. 1. 66. 

Φράστωρ) ἄγος ΟἸγπιρὶς νἱοῖοσ ἴθ (μα 

ἡανοϊη ἕῆτον,. ἄκοντι Φράστωρ ἔλασε 

σκοπόν Ο. 10. 71. 

φρήν) (φρήν, φρενός, φρενί, φρένα, φρήν, 
φρένες, φρενῶν, φρᾶἄσί(ν), φρένεσσιν, ὃφρε- 

σίν) ἃ. Ρ]., »ἱάνὶ ἢ ὁ καρτερὸς Αἴας 
ἔπαξε διὰ φρενῶν λευρὸν ξίφος Ν. 7. 20. 
Ὁ, α. 8., δρίν", δομί τίνα βάλλομεν ἐκ 
μαλθακᾷᾶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀιστοὺς 

Ἱέντες; Ο. 2. 90. νέκταρ χυτόν, --- γλυκὺν 

καρπὸν φρενός (ἰ. ε. τὸν ὕμνον) Ο. 7. 8. 

ὀρθᾷ διακρίνειν φρενὶ --- δυσπαλές Ο. 8. 

24, ἀνάγνωτέ μοι ᾿Αρχεστράτον παῖδα, 
πόθι φ'ρενὸς ἐμᾶς γέγραπται Ο. 10. 2. 
ἐλευθέρᾳ φρενὶ Ῥ. 2. 67. αἰδοιότατον γέρας 
τεᾷ τοῦτο μειγνύμενον φρενί (ἰ. ο. τίν, 

φρονίμῳ ὄντι, Εδπης}) Ρ. ὅ. 19. ἀταρβεῖ 
φρενί Ρ. ὅ. 61. Μεσσανίον δὲ γέροντος 

δονηθεῖσα φρὴν βόασε παῖδα ὃν Ρ. 6. 80. 
γλνκεῖα δὲ φ'ρὴν καὶ συμπόταισιν ὁμιλεῖν 

Ρ. 6. δ2. πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, 

βουλαῖσι δὲ φ'ρήν (ὁ νοῦς Σ.) Ν. 1. 27. 

(ῥῆμα) ὅ τι κε σὺν Χαρίτων τύχᾳ γλῶσσα 

φ' ρενὸς ἐξέλοι βαθείας Ν. 4. 8. Ζεῦ πάτερ, 
τῶν μὰν ἔραται φρενί, σιγᾷ οἱ στόμα 

Ν. 10. 29. “ἔα, φρήν, κυπάρισσον, ἔα δὲ 
νομὸν Περιδάιον᾽᾽ Πα. 4. δ0. ἐκ φρεν[ός 

(ϑυρρ. 5π:}}} Πα. 7Α. δ. καλάμῳ σννάγεν 
θρόον μήδεσί τε φρενὸς ὑμετέραν χάριν 

Πα. 9.37. οὐ γὰρ ἔσθ’ ὅπως τὰ θεῶν 

βουλεύματ᾽ ἐρευνάσει βροτέᾳ φρενί ἔτ. 61. 4. 
Ἰασίᾳ φρενί ἔτ. 118. δ. βροτεᾶν ἐφρένατ 
κράτιστον φρενῶν (5ς. χρυσόν; ςοηϊοϊα8 

κέντρον, 516}}) ἔτ. 292, 8. β. Ρ"]., ιυἱΐς, 

βόη δες δαμέντα φ' ρένας ἱμέρῳ Ο.1. 41. 

ἀμφὶ δ᾽ ἀνθρώπων φρασὶν ἀμπλακίαι --- 
κρέμανται Ο. 7. 24. αἱ δὲ φρενῶν ταραχαὶ 

παρέπλαγξαν καὶ σοφόν Ο. 7. 80. καὶ 
παρέλκει πραγμάτων ὀρθὸν ὁδὸν ἔξω φρε- 
νῶν (8ς, λάθα) Ο. 7. 41. σάφα δαεὶς ἅ τε 

οἱ πατέρων ὀρθαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν ἔχρεον 

Ο. 7. 91. κουφότεραι γὰρ ἀπειράτων φρέ- 
νες Ο. 8. 61. κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει 

φρένας Ῥ. 1. 13. μαινομέναις φρασὶν Ρ. 3. 

Φρίξος 

20. ὁ δὲ 'Ραδάμανθυς εὖ πέπραγεν ὅτι 

φρενῶν ἔλαχε καρπὸν ἀμώμητον Ρ. 2. 78. 
ἀμπλακίαισι φρενῶν Ῥ. 8. 18. θναταῖς φρα- 

σὶν (ΒοεοκΚΗ: φρεσὶν οοἀά.) Ῥ. 8. 89. τὸν 

δ᾽ ἀμφέποντ᾽ αἰεὶ φρασὶν δαίμον᾽ ἀσκήσω 

Ῥ. 8. 108. “τῶν δ᾽ ἐλάθοντο φρένες" Ρ. 4. 
41. “Πελίαν ἄθεμιν λευκαῖς πιθήσαντα 

φ'ρασῖν᾽᾿ Ρ. 4. 109. “ἐντὶ μὲν θνατῶν φρέ- 

νες ὠκύτεραι κέρδος αἰνῆσαι" Ῥ. 4. 139. 
αὐτὰν ἐν φρασὶ καιομέναν Ρ. 4.219. "φόβῳ 
δ᾽ οὐ κεχείμανται φρένες᾿ Ρ. 9. 32. καὶ γὰρ 

ἑτέροις ἑτέρων ἔρωτες ἔκνιξαν φρένας Ῥ. 
10. 00. οὐδέ μίν ποτε φόβος ἀνδροδάμας 

ἔπαυσεν ἀκμὰν φρενῶν Ν. 8. 39. ἐν φρασὶ 
πάξαιθ᾽ ὅπως σφίσι μὴ κοίρανος --- μόλοι 

Ν, 8. 62. σύνεσιν οὐκ ἀποβλάπτει φρενῶν 
(8ς. Μοῖρα) Ν. 7. 00. πατρὶ δ᾽ ᾿Αδράστοιο 

Λυγκεῖ τε φ' ρενῶν καρπὸν εὐθείᾳ συνάρμο- 
ξεν δίκᾳ (ἐχρενγίεπεε, Ἐδπηο) Ν. 10. 12, 

ὅτι φθονεραὶ θνατῶν φρένας ἀμφικρέμανται 

ἐλπίδες ;. 2. 48. εἴ τις ἀνδρῶν --- κατέχει 

φρασὶν αἰανῆ κόρον 1. 8. 2. πλαγίαις δὲ 
φ'ρένεσσιν οὐχ ὁμῶς πάντα χρόνον θάλ- 
λων ὁμιλεῖ (5ο. ὄλβος) 1. 8. ὅ. γλῶσσα δ᾽ 

οὐκ ἔξω φρενῶν (ἱ. ε. 5. Ψοτὰβ τὸ δὲ ὁπ6 
ΜΓ Ὠ15 (Πού ρ 5) 1. 6. 72. τυφλα[ὶ γὰ]ρ 

ἀνδρῶν φρένες Πα. 18. 18. ἀέξονται φρέ- 
νας ἀμπελίνοις τόξοις δαμέντες ἔτ. 124. 11. 

᾿ς. 5ομἱ οἱ ἴπ6 ἀεοδὰ θανόντων μὲν 
ἐνθάδ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι φρένες ποινὰς 

ἔτεισαν Ο. 2. δ8. ἃ. ἔταρσῃ. Ἱέναν 

φρεῖν (δυρρΡ. Γυοῦς]) ἔτ. 169. 22. Ἰλισφρασι 
Ῥ. Οχυ. 1192, τ. 4. 

Φρϊκίας] οἰἴπος 186 παηὶς οὗ ἃ σγδοοβοσβθ 

(ςΐ. τ. 18), οὐ (τς ἐφίπον οὐ Ηἰρροκίςαϑβ. 

ἔθηκε καὶ βαϑυλείμων ὑπὸ Κίρρας πετρᾶν 

ἀγὼν κρατησίποδα Φ'ρικίαν Ῥ. 10. 10. 
φριμάσσομαι) κα"ηδοὶ Βῖοβ8. δὰ Αεὶ., 

Ηϊϑβὲ. Δπίπι., 6. 10, φριμάττεται" Πίνδαρος 
λυρικὸς ἐπὶ τῶν ἀγρίων αἰγῶν εἴρηκεν" 

οἷον σκιρτᾷ καὶ ἐπεγείρεται τ. 832. 

Φρίξος) 505 οἱ Αἰδμβαιηαϑβ, {|εὰ ἴο ἴζο!ο 8 
ἴο οϑοᾶρε Πὶβ βἴορτποῖμοσ ϑδπιοάϊκο (ἐγ. 

49) οὐ ἃ μοϊάδσῃ τῶπι, ῃοβο {Π|Θ606 'νὰ8 

{εἴς με Ὀγ πο Αγροηδυῖβ ἔοσ Ῥο]145. 

“κέλεται γὰρ ἐὰν ψυχὰν κομίξαι Φρίξος 

ἐλθόντας πρὸς Αἰήτα θαλάμους δέρμα τε 



φρίσσω 

κριοῦ βαθύμαλλον ἄγειν᾽" Ῥ. 4. 160. δέρμα 
λαμπρὸν ἔννεπεν, ἔνθα νιν ἐκτάνυσαν Φρί- 
ξον μάχαιραι Ρ. 4. 342. 

φρίσσω] (φρίσσων, -οντα, -οντας: δοτ. 
ἔφ'ριξε, φρῖξαν: τοάυρ). αοτ. πεφ' ρίκοντας: 

Ρί. πεφρίκυϊαν) α. ὀγίδίϊο οἷδδι ς. ἀαῖ. 

ἄνδρας πτεροῖσιν νῶτα πεφ' ρίκοντας ἄμφω 

πορφυρέοις Ὁ». 4. 188. πιεῖ., οἰνοδόκον 

φιάλαν χρυσῷ πεφρικνῖαν 1. Ὁ. 40. Ῥ. 
ἠπάαεν αἱ, δείογε ς. ὅσο. Οὐρανὸς δ’ 
ἔφ' ριξέ νιν καὶ Γαῖα μάτηρ Ο. 7. 38. παῖδα, 
θρασεῖαι τόν ποτε Γηρνόνα φρῖξαν κύνες 

1, 1. 18. ς. τἩ7ηπηᾶΐς ἰο συν καί μιν 

οὔπω τεθναότ᾽, ἄσθματι δὲ φ'ρίσσοντα 

πνοὰς ἔκιχεν λὲς ὄγεαιίδ «αΐκεν ὃν βαρ: Ν. 

10. 14. ραγί., δὖϑ8., οὐἡ πἔηρ, φ'ρίσσοντας 
ὄμβρους Ρ. 4. 81. ὁπόταν τε χειμῶνος σθένει 

φρίσσων Βορέας ἐπισπέρχησ᾽ Παρθ. 2. 18. 

φρονέω] (φρόνει; φρονέων; φρονεῖν.) δὲ 
τε εα (τι Βοπὶς νναγ}), ς. ἢ. δά). πιστὰ 

φ'ρονέων τοἰἑὴ ἰογαὶ μεαγί Ο. 8. 17. κακὰ 
φρονέων νείενγεϊεςεῖὶν Ῥ. 8. 824. μαλακὰ μὲν 

φρονέων ἐσλοῖς, τραχὺς δὲ παλιγκότοις 

ἔφεδρος Ν. 4. 90. “ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖα φ' ρόνει᾽" 

κεερ ἀϊξίονενί πιοοᾶς [ον ἀξ εγεηί {ἐνιες τ. 

48. δ. ἐμὲ δὲ πρέπει παρθενήια μὲν φρονεῖν 
γλῶσσᾳ τε λέγεσθαι ἐλένιλ »"αΐάδη ἰλομρλίς 
Παρθ. 2. 84. ς. 5υῦ5., ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας 

ἀρετὰς ὁ θνατὸς αἰών, φρονεῖν δ᾽ ἐνέπει 
τὸ παρκείμενον (ὡς δεῖ περὶ τοῦ παρόντος 

φροντίζειν Σ.) Ν. 8. 75. 

φροντίς) (φροντίς, -ἰδι, -ἰδία), -ἰσιν.) ἃ. 

“πο ρΊ,, γεβεχίον πρὶν ὅσα φροντίδι 

μητίονται τυχεῖν Ῥ. 2. 93. καὶ παλαισμά- 

τῶν λάβε φροντίδ᾽ Ν. 10. 223, ἀμευσιεπτῆ 

φροντίδα ἐτ. 24. ὦ πόποι, οἵ᾽ ἀπατᾶται 

φροντὶς ἐπαμερίων οὐκ ἰδυῖα τ. 182. "]., 

νόον ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν 
Ο.Ἱ. 19. »,. οὐ͵εεί οἱ ομε΄ῖς ἐμποιρῆς, 

λποβε τῶν δ᾽ ἕκαστος ὀρούει, τυχών 

κεν ἁρπαλέαν σχέθο; φροντίδα τὰν πὰρ 

ποδός (-Ξ- μέλημα, ΟἸ]ἀοτβ]εονο) Ῥ. 10. 63. 
οἵ. ὴ)͵γφροντι... ἐλπιδί ()ὴ φροντίδες ἜΧΡ]]. 

ἐλπίδες, 1.ο06}} ἐτ. ΟὟ. κ΄. 

Φρύγες) Ῥηνγείαης: ὄφρα (᾿Αχιλλεὺς) --- 
ἀλαλὰν Λυκίων τε προσμένοι καὶ Φρυγῶν 

Δαρδάνων τε Ν. 8. 60. 

δ91 φύλάσσω 

Φρύγιος Πλνγνείαν Φρυγίας κοσμήτορα 
μάχας (ἢ 55. Ὅμηρον) γέτ. 347. 

φῦά;] (-ᾶς, -ᾷ, -ἀν.) ἃ. παίηγε (ἀδξ. οΠ]Υ) 

σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φνυᾷ Ο. ὃ. 8θ. τὸ δὲ 
φυᾷ κράτιστον ἅπαν Ο. 9. 100. ᾿᾽φυᾷ τὸ 

γενναῖον ἐπιπρέπει ἐκ πατέρων παισὶ 

λῆμα" Ρ. 8. 41. χρὴ δ᾽ ἐν εὐθείαις ὁδοῖς 

στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ (᾿᾿παοῖ! βοίποῦ 
Ναΐυγ,᾿"" Ῥογηβοῖ) Ν. 1. 2ὅ. φνᾷ δ᾽ ἕκα- 

στος διαφέρομεν Ν. 7. δ4. Ὀ. 68Ρ., ἃ. 
δον παΐινς, εἰαίπγε “τὸν μὲν ἄρρηκ- 

τὸν φυάν, ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν περι- 

πλανᾶται θηρός᾽ (ΗοΓΔΚΙ65. βροῦκβ οἵ 
Αἰ45) 1. 6. 47. σθένει τ᾽ ἔκπαγλος ἰδεῖν τε 

μορφάεις, ἄγει τ᾽ ἀρετὰν οὐκ αἴσχιον φνᾶς 

1.2. 82. ἐάν τ᾽ ἔφανεν φυάν (3... Ἥρα- 

κλέης) Πα. 20. 12. πρὸς εὐάνθεμον δ᾽ ὅτε 
φυὰν λάχναι νιν μέλαν γένειον ἔρεφον (ἰ. ο, 

ῬὨγβῖοΔ] πιδιυτιγ) Ο. 1. 61. β. δοάν, 

᾿γανιε ἐμβάλλων τ’ ἐριπλεύρῳ φυᾷ 

κέντρον αἰανὲς (οὗ οχεη) Ρ. 4. 285. 

φῦύγόξεινος) ἱπλοςρίαδιε φυγόξεινον 

στρατὸν μηδ᾽ ἀπείρατον καλῶν Ο. 1]. 17. 

φῦλδκά] οἰείοάν τὸν μονοκρήπιδα πάν- 

τῶς ἐν φυλακᾷ σχεθέμεν μεγάλᾳ τε εἶοξε 
ταις οὐ Ῥ. 4. 18. 

φΦύλάκα)] εἰέγ οἱ Ῥμιμίοῖῖβ, μοσο νὰ8 8 
βησίπς οἱ Ῥτγοίεβι]δοβ. Πρωτεσίλα, τὸ 

τεὸν δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Αχαιῶν ἐν Φνλάκᾳ τέμενος 
συμβάλλομαι Ι. 1. 89. 

Φυλδἄκίδας) α ραποταιίβε οἱ Αἰρίπα, βοὴ οὗ 
[απιροη, γουηρος Ὀτοΐποῦ οὐ ῬγυΓΠοα8. 

τὶν δ᾽ ἐν ᾿Ισθμῷ διπλόα θάλλοισ᾽ ἀρετά, 

Φυλακίδα, κεῖται 1. δ. 18. αἰνέω καὶ Πυ- 
θέαν ἐν γνιοδάμαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν 

δρόμον εὐθυπορῆσαι 1. δ. 00. παίδων ὁπλο- 

τάτον Φυλακίδα νικῶντος 1. 0. ἡ. Φυλα- 

κίδᾳ γὰρ ἦλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ 
τε κώμων Ι. Ὁ. δ7. 

φύλαξ] γμανάϊα γείτων --- καὶ κτεάνων 
φύλαξ ἐμῶν (᾿Αλκμάν) Ῥ. 8. 88. ὦ Πάν, 

᾿Αρκαδίας μεδέων, καὶ σεμνῶν ἀδύτων 

φύλαξ τ. 95. 3. μάλων χρυσέων φύλαξ (ϑ8ς. 
Πίνδαρός πού φησιν εἶναι, 1ἰΡαη., ςρ., 
86. 1) ἔτ. 988. 

φὕλάσσω)] (φυλάσσοισιν; -οντες: ἱπιρί. φύ- 

λασσεν: ἃος. φυλάξαι: πιοά. φυλάξασθαι.) 



φύλλον 

ἃ. ἀεεῤ ωαἱοῖ (ουεν) “ἢ μάν νιν ὥτρυ- 

νον θαμὰ λυσιπόνοις θεραπόντεσσιν φυλά- 

ξαν᾽ Ρ. 4. 41. οἵ σε (-- ἹΕστίαν) γεραίρον- 

τες ὀρθὰν φυλάσσοισιν Τένεδον (ἱ. ε. ὦστε 

ὀρθὰν εἶναι) Ν. 11. δ. πρὸ πόνων δέ κε 
μεγάλων Δαρδανίαν ἔπραθεν, εἰ μὴ φύλασ- 

σεν ᾿Απόλλων Πα. 6. 91. λέγοντι Ζῆνα -- 
φυλάξαι πίρ)ονοι[ᾳ], ἁνίκ᾽ ἀγανόφρων 
Κοίου θυγάτηρ λύετο τερτπνᾷς ὠδῖνος Πα. 

12.11. Ὁ. δοῖ. ἃ πιοὰ., ρᾷν λεεά ἰο, 

οὗξεγυς εὐσεβεῖ γνώμᾳ φυλάσσοντες 
μακάρων τελετάς Ο. 8. 11. Ὑπεριονίδας 

μέλλον ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος παισὶν 
φίλοις Ο. 7. 40. νῦν δ᾽ ἐφίητι (ες. ἁ Μοῖσα) 

(τὸ) τὠργείου φυλάξαι ῥῆμ᾽ --- “χρήματα 
χρήματ᾽ ἀνήρ᾽᾽ 1. 2. 9. 

φύλλον] (φύλλοις, -α.) ἱεαί “ὅσσα τε 
χθὼν ἡἠρινὰ φύλλ᾽ ἀναπέμπει" Ρ. 9. 46. 

πολλὰ μὲν κεῖνοι δίκον φύλλ᾽ ἔπι καὶ 
στεφάνους (ἱ. α. ἰὼ 1Π 6 σοτετσοῦν οἱ φυλλο- 

βολία) Ῥ. 9. 134. λαὸν --- θαμὰ δὴ καὶ 
᾿Ολυμπιάδων φύλλοις ἐλαιᾶν χρυσέοις 

μιχθέντα Ν. 1. 17. πιοῖ., ὦπασεν τοιάδε 

τῶν τότ᾽ ἐόντων φύλλ᾽ ἀοιδᾶν (5ς. φάμα) 

Ι, 4. 21. 

φυλλοφόρος) οἰξενίηρ σγουπς φυλλο- 

φόρων ἀπ᾽ ἀγώνων Ο. 8. 70. 

φῦλον] εο»»"ραῖνγν ἔστι δὲ φῦλον ἐν ἀνθρώ- 

ποιῖσιὶ ματαιότατον Ρ. 8. 21. "Άρτεμις “-- 

ζεύξαισ᾽ ἐν ὀργαῖς Βακχίαις φῦλον λεόν- 
τῶν Δ. 2. 21. Ἰοιο φῦλον ωἱ Δ. 8. 18. 

φύρω) (τεάυρ). ρνές. ρμ4989. πεφύρσεσθαι, 
δοῦν. 1. 188.} [ομἱ βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι 

κείνου φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι κόμαν 
ἕνεπεν (πεφυρήσεσθαι ν. }.) Ν. 1. 68. τχεῖ., 

ἐοηϊοιμα, “ἀλλά μιν ποταμῷ σχεδὸν 
μολόντα φύρσει βαιοῖς σὺν ἕντεσιν ποτὶ 

πολὺν στρατόν᾽" (ἀποκτενεῖ Σ.) Πα. 2. 78. 

[φυσιολογέω, ν. τα5ξ., ἐς. 209.] 

φῦσις] "αἰπνο (οὐ 1:6 δοάγ): δοαϊὶϊν [ογηι 

ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἢ μέγαν νόον 

ἤτοι φύσιν ἀθανάτοις Ν. 6. δ. οὐ γὰρ 

φύσιν ᾿ωὡαριωνείαν ἔλαχεν ἀλλ᾽ ὀνοτὸς 

μὲν ἰδέσθαι (Ξς. Μέλισσος) 1. 4. 49. 

φύτευμα] ῥίαη!, ἱγ6 Διὸς αἴτει πανδόκῳ 
ἄλσει σκιαρόν τε φύτευμα Ο. 8. 18. 

088 φῦτόν 

φὕτεύω) (φυτεύει; -ων: ἱπιρέ. φύτευε(ν): 
δοσ. φυτεῦσαι: πιεά. ως. φυτεύσεσθαι: 
Ρᾶ55. δοσ. φύτευθεν; -εἰς, -ἐντες, -ἐντας, -ἐν: 

Ρί. πεφυτευμένον.) α. ῥίαπι (δέν- 

δρεα) τῶν νιν γλυκὺς ἵμερος ἔσχεν δωδεκά- 

γναμπτον περὶ τέρμα δρόμον ἵππων φυτεῦ- 

σαι Ο. 8. 84. [ἐν Τυν]δαριδᾶν ἱερῷ {τεμέ]- 

νει πεφυτευμένον ἄϊλσος (διρρ. 81ηε]], 

Το ς}) Πα. 18. 2. Ὁ. δερεί λέγοντι 

γὰρ Αἰακόν μιν (-- Δία) ὑπὸ ματροδόκοις 
γοναῖς φυτεῦσαι Ν΄. 7. 84. ρα55., δὲ δογη, 
ἐκ δὲ Κρόνον καὶ Ζηνὸς ἧρωας αἰχματὰς 

φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων 
Αἰακίδας ἐγέραιρεν Ν. ὅ. 1. τόθι γὰρ γένος 

Εὐφάμον φντευθὲν λοιπὸν αἰεὶ τέλλετο 
Ρ. 4. 280. ς. βεη., “ἄμμες αὖ κείνων φυτευ- 

θέντες" (οἴ. ϑορᾷ., Ο. Κι. 1824) Ρ. 4. 144. 

ς. τηεῖ., α. ῥίαμ!, δοιν {πε Ξεξαῖς οὐ σὺν 

τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξαν ἐπήρατον 1. 6. 
12. θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς καὶ 
χάριν ἀοιδᾷ φυτεύει ἔτ. 141. ρίαν πατὴρ 
δὲ θυγατρὶ φυτεύων κλεινότερον γάμον Ρ. 

9. 111. Δαιδάλου δὲ μαχαίρᾳ φύτευέ οἱ 
θάνατον ἐκ λόχον Πηλίαο παῖς Ν. 4. δ. 

β. ρ4558., δὲ ῥίαμιεάᾶ, σῤνίηρ ΜΡ, ξγοῦ θεό- 
πομποί σφισιν τιμαὶ φύτευθεν Ῥ. 4. 69. 

σὺν θεῷ γάρ τοι φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώ- 
ποιῖσι παρ μονώτερος Ν. 8. 17. Ὑ. πιοά,, 

λαυε ῥίανεα υυἱδὲπ οπα ς. ἀςς. “'φαμὶ 

γὰρ τἄσδ᾽ ἐξ ἁλιπλάκτον ποτὲ γᾶς ᾿Επά- 
φοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φντεύσεσθαι με- 

λησίμβροτον᾽" Ρ. 4. 15. ἃ. Ἴλνγιαις φυ- 

τευοί Πα. 17. ἃ. δ. Ἰφντευενματρὶ( Δ. 4. 14. 

φύτ' λα] «ἰοολ κείνων δ᾽ ἔσαν χαλκάσπι- 
δες ὑμέτεροι πρόγονοι --- ἀρχᾶθεν ᾿Ιαπετο- 

νίδος φύτλας κοῦροι κορᾶν Ο. 9. δ8. “ποίας 
δ᾽ ἀποσπασθεῖσα φύτλας ὀρέων κευθμῶνας 
ἔχει σκιοέντων ;᾽" Ῥ. 9. 88. 

φῦτόν] ξνοιυΐηρ {λέηρ, ῥίαηι ἵνα οἱ χθο- 
νὸς αἷσαν αὐτίκα --- ἔννομον δωρήσεται, 
οὔτε παγκάρπων φυτῶν νάποινον οὔτ᾽ 

ἀγνῶτα θηρῶν" Ρ. 9. ὅ8. εὔοδμον ἐπάγοι- 
σιν ἔαρ φντὰ νεκτάρεα ἔτ, 75. 10. πιεῖ,, 

ϑυΐηρ Ρίετε οὐ ιυοοὰ͵ ἀμφ᾽ ἀνδριάντι 
σχεδόν, Κρῆτες ὃν τοξοφόροι τέγει Παρ- 
νασσίῳ καθέσσαντο μονόδροπον φυτόν 

(αἰ φυτόν ρῥτὸ ραγεοϊρίο πίε! βοηάηπι 



φυτὸς 

πιοηυΐὲ 50 Ὦτ,, 01], Ῥ. 4. 5, Ῥ. 6. 10, ὄντα 
Σ ραγαρἈγ.) Ρ. δ. 42. 

[φυτός, ν. φυτόν, Ῥ. δ. 42.] 
φύω] (δοε. 3, ἔφο, ἐφῦν; φύντα: τχεα. φὅον- 

ται.) α. δοσ., ὃσ (δορη) θάξαις δέ κε 
φύντ᾽ ἀρετᾷ ποτὶ πελώριον ἁὁρμάσαι κλέος 
οπέ δόνη ἴον ἐχεοι ἐπε Ο. 10. 30. σοφοὶ καὶ 
χερσὶ βιαταὶ περίγλωσσοί τ᾽ ἔφυν Ρ.1. 
48. θνατᾶς δ᾽ ἀπὸ ματρὸς ἔφυ (τ. θ1. δ. 
πεδόθεν ἔφυν, [τ. 3344. 1. Ὁ. πιεὰ., 

ὅγο "φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν 

πολιαὶ (8. τρίχες) Ο. 4. 2. 
Φῶχκος] 5οπ οἱ Αἰαξοβ Ὁν ἔμ Νογεὶ Ῥϑατια- 

τδοία; ΒΗ Ὀτοῖδοῦ το Ῥεϊθυβ απὰ Τοϊδπιοῦ, 

Ὁγ ποτα δὰ ν88 ουγάοτεά, ἔ᾿ῴἘΕνδαίδος 
ἀριγνῶτες υἱοὶ καὶ βία Φώκον κρέοντος 
Ν. δ. 18. 

φωνά]) (-ἀ, -ἃς, -ᾧ, -ἄν,) νυ φωνὰν 
ἀκούειν ψευδέων ἄγνωτον Ο, 6. θ6. δυσ- 

θρόον φωνᾷς ἀνακρινόμενον (8ς. Βάττον) 
ποινὰ τίς ἔσται πρὸς θεῶν (εἰ. Ῥ. ὃ. 69) 

Ρ, 4. 68. μαλθακᾷ φωνᾷ ποτιστάζων ὄαρον 
Ῥ, 4. 137. αὐτίκα δ᾽ ἐκ μεγάρων Χίρωνα 
προσήνεπε φωνᾷ Ῥ. 9. 29. ἀνὰ δ᾽ ἔλυσεν 
μὲν ὀφθαλμόν, ἕπεττα δὲ φωνὰν χαλκομίτρα 
Κάστορος Ν. 10. 980. εβρ., οἱ κἰπρίπῃ, 

Δωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδίλῳ ἀγλαό- 
κωμῶν 0. 8. δ. εἰ μισθοῖο συνέθευ παρέχειν 

φωνὰν ὑπάργνρον (δες. ὦ Μοῖσα) Ρ. 11]. 
41, ἀδυμελεῖ δ᾽ ἐξάρχετε φωνᾷ Ν. 2. 25, 
δίδοι φωνάν Ν. δ. δ1. θαρσαλέα δὲ παρὰ 
κρατῆρα φωνὰ γίνεται Ν. 9. 43. ἀδυπνόῳ 
τέ νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ 1. ὁ. 36. βαρβι- 

τίξαι θυμὸν ἀμβλὺν ὄντα καὶ φωνὰν ἐν 
οἵνῳ (ψυχρὸν ΡΊαε., υπὰς ψυχὰν ΜΝ11.) 
ἐσ. 134 ἃ. φωνᾷ τά τ᾽ ἐόντα τε καὶ Πα. 8. 83. 

φωνᾶειςϊ λαυΐπρ α νοΐεσ, (ὴα! «ῥοαῖς 
πολλά μοι --- βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας 

[χάζομαι, ν. καίνυμαι.] 

[(χἄϊος, ν. γάιος, ὅοινν δὰ Τιιφοος. 7. δ.] 

χαίρω] ἰχαίρω, -εἰ; χαῖρ(ε), “ετί(ε); των, 
“Ὄντα; -εἰν: ἰτωρί. (δ)χαιρον: δοσ. ραϑϑ8. 

5689 χαίρω 

φωνάεντα συνετοῖσιν Ο. ἃ. 86, τὸ μὲν 
᾿Αρχιλόχου μέλος φωνᾶεν ᾿Ολυμπίᾳ Ο. 
9.2, τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, 
εἴ τις εὖ εἴπῃ τι «ῥεαλίησ υἱεὴ ἱπιιονίαἱ 

νοῖσα 1. 4. 40. 

φωνέω, -ἀω] (ν. Εοτεδτλλη, 79{{.) ΣΡέαΝ 
φώνᾶσε δ᾽ (ςοἀά.: φώνησε Μοιηπιβ6ῃ) 
Ο. 18. 61. ταῦτά μοι θαυμαστὸς ὄνειρος 

ἰὼν φωνεῖ Ρ, 4. 163. ὄρθιον φώναᾶσς (οοἀά.: 
φώνησε Μοπιπι558) Ν. 10. 10. εἶπέν τὲ 

φωνήσαις ἅτῃ μάντις ἀνήρ 1. 8. δ1. 

φώς] (φωτός, φωτί, φῶτα, φῶτες, φωτῶν, 
φῶτας, φῶτες.) "πᾶαν'. οὐδὲ ματρὶ --- 
φῶτες ἄγαγον (8ς. σε) Ο. 1. 46. ὁ μέγας 

δὲ κίνδυνος ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει 
Ο. 1. 81. φῶτας δ᾽ --- δαμάσσαις διήρχετο 

κύκλον Ο. ὃ. 91. “παῖδες ὑπερθύμων τε 

φωτῶν καὶ θεῶν" Ῥ. 4. 18. φῶτα κελαι- 

νεφέων πεδίων δεσπόταν᾽" Ῥ. 4. δῶ. ἵκοντο 
Θήρανδε φῶτες Αἰγεῖδαι Ῥ. δ. 15. καὶ μὰν 
ἁ Σαλαμίς γε θρέψαι φῶτα μαχατὰν δυνα- 
τός Ν. 2. 18. Κορινθίων ὑπὸ φωτῶν ἕν 
ἔσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς ὀκτὼ στεφάνοις 

ἔμιχϑεν ἤδη Ν, 2. 20. ὕμνος δὲ τῶν ἀγα- 

θῶν ἐργμάτων βασιλεῦσιν Ἰσοδαίμονα τεύ- 
χει φῶτα Ν. 4. 85. ἑπτὰ γὰρ δαίσαντο 

πυραὶ νεογυίους φῶτας Ν. 9. 34. "οἴχεται 
τιμὰ φίλων τατωμένῳ φωτί᾽᾿ Ν, 10. 18. οἵ 
μὲν πάλαι, ὦ Θρασύβουλε, φῶτες --- ῥίμφα 

παιδείους ἐτόξευον μελιγάρνας ὕμνους 
1.2.1, οὐκ ἐμέμφθη ῥυσίδιφρον χεῖρα 

πλαξίπποιο φωτός [. 3. 21. ὅσσα δ᾽ ἐπ’ 
ἀνθρώπους ἄηται μαρτύρια φθιμένων ζωῶν 

τε φωτῶν ἀπλέτον δόξας 1. 4. 10. ἔδοξ᾽ 
ἦρα καὶ ἀθανάτοις ἐσλόν γε φῶτα καὶ 
φθίμενον ὕμνοις θεᾶν διδόμεν (ΛΟ 11168) 

1. 8. 80. πέτραι δ᾽ [ξφ)αίνἾ)θεν ἀντὶ φωτῶν 
Δ. 4. 41. λαβὼν δ᾽ ἐν[αἹ φῷῴῷ[τὴᾳ ἔτ, 169. 30. 

Ῥτὸ αςὲ,, χἄρείς.) 4. δὲ ἀεὶ  αλοα, ρίαά 
α. αὉ8. χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς ᾿Αλκμᾶνα 
στεφάνοισι βάλλω Ρ. 8. 56. χαίρω δ᾽ ὅτι 
ἐσλοῖσι μάρναται πέρι πᾶσα πόλις Ν' δ. 46. 



χαίτα 

δάά. ρατί. χαίρω δὲ πρόσφορον ἐν μὲν 

ἔργῳ κόμπον [είς Ν. 8. 48. 8. ς. ἀδέ., 

ἀεϊίρλι ἐπ οἴτινες ἔχαιρον εὐορκίαις Ο. 

2. 00, μιν αἰνέω --- χαίροντα τε ξενίαις 

πανδόκοις Ο. (. 1δ. νέᾳ δ᾽ εὐπραγίᾳ χαίρω 
τι Ρ. 7.18. ὧν θαλίαις ἔμπεδον εὐφαμίαις 

τε μάλιστ᾽ ᾿Απόλλων χαίρει Ῥ. 10. 30. 

Πανελλάνεσσι δ᾽ ἐριζόμενοι δαπάνᾳ χαῖρον 

δά0 χάλκεος 

νογῦᾳ Ῥιίπάαπ οὐπὶ ἄγαν ἱποίροτς σοηβο- 

Ὁδηΐῖ εὐὰ. νυ]ρ.) ἐγ. 210. ῬὈ. ο. ἰηΐ., 

ΓΗ ΕΠ, χαλεπὰ δ᾽ ἔρις ἀνθρώποις 

ὁμιλεῖν κρεσσόνων ρτ. Ν΄ 10. 73. ς. π. 

ΡΙ. Ῥτὸ 50} 5., ἀἰξίγεςς δείκνυσι τερπνῶν 

ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν (56. τς 
50}}) ἔτ. 131 Ὁ. 4. ἃ. ἔγαξ. χαλεπαί 

ἐν. 800, 4. 

ἵππων 1. 4. 29. ρᾶ55. ἰπ δοῖ. βοῆβο, εἰ γάρ χᾶλῖνός] ὀνίάϊς χρυσάμπυκα κούρα χαλι- 
τις ἀνθρώπων δαπάνᾳ τε χαρεὶς καὶ πόνῳ νὸν Παλλὰς ἤνεγκ᾽ Ο. 18. 6δ. τηεῖ., ἄγκυ- 
πράσσει θεοδμάτους ἀρετάς Ι. 6. 10. ραν --- θοᾶς ᾿Αργοῦς χαλινόν Ῥ. 4. 2Ὁ. 

Ῥ. ἱπιρν., ἰῃ βαϊυϊζαοη, αἱ χαῖρε" “ἐρατὸν λύοι κεν χαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωι παρ- 
τόδε μὲν --- μέλος ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς πέμ- θενίας" (3ς. Θέτις) 1. 8. 45. 

πεται Ῥ. 2. 07. ἅ σε χαίρειν ἐστρὶς αὐδά- χαλκάρμᾶτος] τυ“ ὄγοησε σλανῖοὶ θρὶ τ. οἵ 

σαισα πεπρωμένον βασιλέ᾽ ἄμφανεν Κυ- Ατος “χαλκάρματος --- πόσις ᾿Αφρο- 

ράνᾳ Ρ. 4. 01. χαῖρε, φίλος ἐγὼ τόδε τοι δίταφ᾽᾿ Ῥ. 4. 87. 

πέμπω Ν. 8. 76. χαίρετ᾽" ἐγὼ δὲ --- γαρύ- χάλκασπϊς] οὐδ᾽ ὄγονσε ολϊείϊαὰ χαλκάσπι- 
σομαι (Δἀὐάτεββεά ἰο πὸ Πποῖοςθ Καϑβίοι δες ὑμέτεροι πρόγονοι (οἱ ἴῃς Οριῃπί8 8) 

δηὰ Ἰοΐδλοβ, νν. 80---1} 1.1. 33. χαῖρ᾽, ὦ Ο. ὃ. δὅ4. χαλκάσπιδα Πυθιονίκαν --- Τελε- 
θεοδιάτα (5... Δᾶλε) ἔτ. 33. 1. ς. σικράτη (π ἴῃς δΒορ!ϊες τος) Ῥ. 9.1. 

τϑ. Ἰεντι χαιρί Δ. 4. ς. 10. χάλκαστπις --- Ἄρης 1. 7. 26. 

χαίτα] (-αν, -αισί(ι), -ας.) λαῖΐν χαίταισι χαλκέλᾶτος] [ογρεά οἱ ὅγοιξε χαλκελάτῳ 
μὲν ζενχθέντες ἔπι στέφανοι Ο. 8. 6. νέαν πελέκει Ο. 7. 80. 

- ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέθλων πτεροῖσι χαλκεντὴς] ὀγοησε-ανμεά Αἰολέων στρα- 

χαίταν Ο. 14. 234. κατένευσέν τέ οἱ χαίταις τιὰν χαλκεντέα δεῦρ᾽ ἀνάγων (Ετ. 
(55. Ζεύς) Ν. 1. 14. (στέφανοι) τῶν ἀθρό- Βομ: χαλκέων τε, χαλκεντέων οοἄά.) 

οἷς ἀνδησάμενοι θαμάκις ἔρνεσιν χαίτας Ν. 11. 35, πιεῖ. πολέμον --- χαλκεντέος 

1.1. 29. ἀείσομαι χαίταν στεφάνοισιν ἀρ- Ν. 1. 10. 

μόζων 1. 7. 39. χαίταν στεφάνοις ἐκόσμη- χάλκεος] (-εος, -ἔῳ, -εον, -ἔοι, -ἔοις; -ξας, 

θεν Παρθ. 2. 48. ἔστι μοι πατρίδ᾽ ἀρχαίαν -ἔᾳ, -ἑαις; -εον ἀος,, -ἔοις, -ἔοισι.) οἹ ὀγονιΣδ 
κτενὶ Πιερίδίων ὃ ὥστε χαίταν παρθένου ᾿"΄πέδασον ἔγχος Οἰνομάου χάλκεον" Ο.1. 

ξανθί (5ς. ἀγάλλειν, 5ἰτηπι.) {τ. 215. 7. 10. χαλκέοισι δ᾽ ἐν ἔντεσι Ο. 4. 22. τὸν 

χαιτάεις) υυἱἱν Πουυΐπρ Πιαὶν ὁ χαιτάεις δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καντῆρα --- Φάλαριν 

-- Λατοίδας Ρ. 9. ὃ. Ῥ. 1. 95. χαλκέαις δ᾽ ὁπλαῖς Ρ. 4. 226. 

χάλαζα) λαϊϊ!είονμι ταοῖ. ὅστις ἐν ταύτᾳ ἀκόντεσσίν τε χαλκέοις φασγάνῳ τε Ρ, 9. 
νεφέλᾳ χάλαζαν αἵματος πρὸ φίλας πάτρας 20. χαλκέοις σὺν ὅπλοις Ν. 1. 61. χαλκέοις 

ἀμύνεται 1. 7. 31. ὅπλοισιν Ν. 9. 22. ἐν χαλκέοις ὅπλοις 

χἄλαζάεις] ἐπέολ ας Ια! Ἐἐν πολυφθόρῳ Ν. 10. 14. χαλκέας λόγχας ἀκμᾷ Ν. 10. 60. 
- Διὸς ὄμβρῳ ἀναρίθμων ἀνδρῶν χαλα- χάλκεον στονόεντ᾽ ἀμφέπειν ὅμαδον (ἱ. 6. 

ζάεντι φόνῳ ἱϊ. δ. δ0. οὗ ὕγοῦζε ᾿νεᾶροῃβ δηὰ δγιηουτ) 1. 8. 2δ, 

χἄλάω)] εἰαοκλεη, ἰεἰ ἄγο εὕδει δ᾽ ἀνὰ χάλκεοι μὲν τοῖχοι χάλκ[εαί) θ᾽ ὑπὸ κίονες 
σκάπτῳ Διὸς αἰετός, ὠκεῖαν πτέρνγ᾽ ἀμ- ἕστασαν (οἱ τῆς {πίτά τεταρῖς οὗ Αροΐο δὲ 

φοτέρωθεν χαλάξαις Ρ. 1. 6. ΒοΙρὨῖ) Πα. 8. 68. οἱ ἢφανεη (οί. χαλκό- 

χἄλεπός] α. οἱ ρεῖβ., ἐγοιδίεςονδ χαλε- πεδος), ὁ χάλκεος οὐρανὸς οὔ ποτ᾽ ἀμβα- 

πώτατοι ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν τὸς αὐτῷ Ρ. 10. 21. ὁ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς 
πόλεσιν ἄνδρες (χαλεπώτατοι Ῥίπαάδτο α αἰὲν ἔδος μένει οὐρανός Ν. 0. 8. οἵ Αταϑ. 
Ῥ᾽ας. ἐὐδυδε Θη6}}, ο1]. ῬὈ᾽ὼῸΟ Οχγ. 2245. 8; οἵ. 1. 8. 30, χάλκεος "Ἄρης Ο. 10. 18. χαλ- 



χαλκέοψ 

κέῳ τ᾽ ἴΑρει δον 1. 4. 15. ἀγών τοι 
χάλκεος δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βουθυσίαν 

Ἥρας ἀέθλων τε κρίσιν (,. ς. τε Ἡοκα- 

τομαὶ δὲ Αὐροβ, ἰῇ Βοηοῦγ οἱ Ἡοστζβ, 

ὙΠΟΓΟ Τῆς ΓΖ 'νὰ8 ἃ ὕσοηζο βῃίεϊά, ςἕ. 

Ο. 2. 88) Ν. 10. 32. παρθένοι χαλ[κέᾳ) 
κελαδέοντι γλυκὺν αὐδᾷ [τρόπ]ον (ἰ. ς. 
τί ηρίηρ Κα Ὀτοηζο) Πα. 3. 100. γαγ. ἢν 

πόλιν χαλκεαί Πα. 14. 30. 

χαλκέοψ;] ὄναξεν; υοϊςεά χαλκ)έοπ᾽ αὐλῶν 
ὀμφάν (ς(. Πα. 2. 100, Ρ. 12. 25) Πα. 8. 94. 

χαλκεύω] ἰογρέ πιοῖ. ἁψευδεῖ δὲ 
πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν Ῥ. 1. 86. 

ἐξ ἀδάμαντος ἢ σιδάρον κεχάλκευται μέλαι- 

ναν καρδίαν ψνχρᾷ φλογί τ. 128, δ. 

χαλκοάρᾶς] (ν. Ι,εὐπηδηπ, οπι. Ἀν δτίοσ, 
66.) ὀνοηζε αγιεδὀ αὔξομεν ἔμπυρα χαλ- 
κοαρᾶν ὀκτὼ θανόντων (ν. ΝΜ]., Ηεγακῖεβ, 

1. 81---2}1. 4. θ8. καὶ στράταρχον Αἰθιό- 
πῶὼν ἄφοβον Μέμνονα χαλκοάραν Σ. ὅ. 41. 

χαἸλκοᾳρ[α (βϑυρν. Ποῦ 6}} Ῥ. Οχγ. 3445, 
ἕν. 82. 

χαλκόγενυς; ιοἱὴ ὅνοηξε ἰσὼς “ἄγκυραν 
- χαλκόγενυν᾽᾽ Ρ. 4. 32. 

χαλκοδάμας͵ ὄνονιξε ν"αϑίενϊη φαίης κέ 
νιν ἄνδρ᾽ ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν 

πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ᾽ ἀκόναν 

(οἦἡ [απῆροῦ, ΨηῆΟ ἱγαϊποά πὶ 5085) 

Ι. 6. 23. 

χαλκοθώραξ) υυἱλ' ὄνοτσε δυσαςίῥίαίε 
Ἄβδηρε χαλκοθώραξ Πα. 2. 1. χαλκο- 

θὠ)ρᾶκος ᾿Ενναλίου (βυρρ. Κορε!) ἐγ. 169. 

13. χαλ]κοθωράκων (ΞΡ. ἱοῦε!) ϑέσ. 849. 

χαλκοκορυστάς) υἱῥδ ὄγοηξε πείριεὶς χαλ- 
κοκορυϊστ)ὰν ὅμιλον ἐγείρων (-ἂν Π: -ἄἂν 

ΕΐθεΖζο) Πα. 6. 108. 

χαλκόκροτος, -ον] ιυἱ!} γα! ηρ ὄγοηζε 
χαλκοκρότου -- ΟΔαμάτερος (παρὰ τὰ 

ἐπικτυποῦντα ἐν ταῖς τελεταῖς τῆς Δήμη- 

τρος κύμβαλα Σ.) 1. 2. 8. 

χαλκομίτ'ρας)] υἱὲ δγοησε δεῖ! χαλκο- 
μίτρα Κάστορος (Σ: χαλκεομίτρα ςοἀά.) 
Ν. 10. 90. 

χαλκοπᾶρᾷος] (-πάραος ἀςξ, Ἐοτγβδπιδῃ, 
152) ὠὰ ὄγοηζε οἱσεῖς χαλκοπάρᾳον 
ἄκονθ᾽ (Ηεγπιᾶπη: -πάραον, -πάρειον 

841 χἄμαί 

ςοἀ4.) Ρ. 1. 44. ἄκονθ᾽ ὦτε χαλκοπάρᾳον 
(Ηογπιδηῃ: -πάραον ςοἀά.) Ν. 7. 171. 

χαλκόπεδος, -ον] τυυἱίνι δγονισε μον χαλ- 

κόπεδον θεῶν ἕδραν 1. 7. 44. 

χαλκόπῦλος] «οἱ ρα!ες οἱ ὕγοηζε ὕδατι 
γὰρ ἐπὶ χαλκοπύλῳ --- Κασταλίας (ἐπεὶ 

διὰ χαλκῶν λεοντοχασματίων ῥεῖ Σ.) Πα. 

6. 7. 

χαλκός] (-ὁς, -οὔ, -ᾧ, -ὀν.) ὄγοπσε (ὈπῈ 186 
ορίτες πολιός βϑυρροϑὶβ ἴγοῦ, Γ᾿. 8. 48, 

Ῥ. 11. 20.) ὅ τ᾽ ἐν "Ἄργει χαλκὸς ἔγνω 

μιν (ἔς ὕτοηξο 5ῃϊοϊά, νἱσὰ τνὰ5 ρσίνοπ 

8ἃ8 ἃ ὑγίζε δὶ ἴδ Ἠοκδίοιη δία ἢ ΑΓβΟΒ) 

Ο. 7. 88. κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον --- λεπτοῦ 
διανισόμενον χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων 
((. ς. 84 ὕσγοῃζε σῃουϊῃρίεςο) Ρ. 12, 2ὅ. 

ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγχειν 
(ὕσοιζε ρτγίζοβ ἰῃ τῆς ραπ|65) Ν. 10. 48. 

ὁ δ᾽ ἄφαρ πλεκτόν τε χαλκὸν ὑπερη[. . }.ε 
τραπεζαν προβάτων ἁλυσιωτὸν δι’ ἐρ- 

κέων ὄγονισε ἐλαΐνπ τ. 169. 26. ε5ρ., βινοτά, 
Βρεᾶγ, πολιῷ χαλκῷ μέλη τετρωμένοι Ἐ. 

8. 48. Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ --- πόρευ᾽ 

᾿Αχέροντος ἀκτὰν παρ᾽ εὔσκιον νηλὴς 

γυνά Ρ. 11. 80. ἥλασε Λυγκέος ἐν πλεὺυ- 

ραῖσι χαλκόν Ν. 10. 70. 

χαλκότοξος, -ο᾽Ἱ ῥωυλ ιν ὄγασεη ἀγγοιῦς 
“χαλκότοξον ᾿Αμαζόνων μετ᾽ ἀλκάν᾽᾿ Ν. 

8. 838. 

χαλκότορος) τυογλεά ἰη ὅγοηξε “χαλκο- 

τόροις ξίφεσιν" (ν. 1. χαλκοτέροισι) Ῥ. 4. 

141. 

χαλκοχάρμας) ἀεί ρα ἰνι δγόπσε ἀνριοιν 

χαλκοχάρμαι ξένοι Τρῶες ᾿Αντανορίδαι 
Ῥ. 6. 82. τηοῖ., χαλκοχάρμαν ἐς πόλεμον 
Ι. 6. 37. χαϊλκοχάρμαι (βϑυρρ. Νίοτβα- 

ΜΝ τ61}}) Πα. 6. 171. 
χαλκόω] αγ»! ἐπὶ δγοηζε ἀναβαὶς δ᾽ εὐθὺς 

ἐνόπλια χαλκωθεὶς ἔπαιζεν Ο. 18. 86. 

χἄμα!ί] ον ἐλε ἐγοιωιὰ τὸν μὲν κνιζομένα λεῖ- 

πε χαμαί Ο. θ. 46 χαμαὶ καταβαὶς ἀφ᾽ ἀρ- 

μάτων Ν. 6. 61. πιεῖ., ἐν δ᾽ ὀλίγῳ βρο- 
τῶν τὸ τερπνὸν αὔξεται: οὕτω δὲ καὶ 

πίτνει χαμαί, ἀποτρόπῳ γνώμᾳ σεσεισ- 

μένον Ῥ. 8. 98. γνωμὰν κενεὰν σκότῳ κυ- 
λίνδει χαμαὶ πετοῖσαν Ν. 4. 41). ἔστι δέ τις 



χἅἄμαιγενής 842 

λόγος ἀνθρώπων, τετελεσμένον ἐσλὸν μὴ 
χαμαὶ σιγᾷ καλύψαι Ν. 9. 7. 

χἄμαιγενής) ἐανίπ-ὅογ! “καὶ τίς ἀνθρώ- 

πὼν σε χαμαιγενέων πολιᾶς ἐξανῆκεν 
γαστρός" Ρ. 4. 98. 

χἅἄμαιπετής] ας ἰο (δε ργομηά; ἐπε εοῖμαϊ 
οὔτοι χαμαιπετέων λόγων ἐφάψεαι Ο. 9. 
13, χαμαιπετὲς δ᾽ ἄρ᾽ ἔπος οὐκ ἀπέριψεν 

Ρ. 6. 81. 
χἄμηλός λιηδῖε ἡ. Ὁ]. ρζοὸ δάν. ὁ δὲ 

χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει Ρ. 11. 80. 
χανδάνω])] ορραΐη 1ος χαδεῖν αφί }έτ. 

3840. 8. 
χἄράσσω] αν στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ᾽ 
ἅπαν νῶτον ποτικεκλιμένον κεντεῖ Ρ. 1. 28. 

Χαρὶ ἄδαι) ὧἀη Αἰκίποΐδη ἔδπλγ. σεῦ δὲ 
πάτρᾳ Χαριάδαις τ᾽ ἐλαφρὸν ὑπερεῖσαι 
λίθον Μοισαῖον Ν. 8. 46. 

χἄρΐεις} ἀεϊἐρλεἰ τὸ καλλίνικον λυτή- 
ριον δαπανᾶν μέλος χαρίεν ΡῬ. ὃ. 107. 

χαρίεντα δ᾽ ἕξει πόνον Ν. 8. 12. Ἰαχαριεῖ 
Ῥ. Οχυ. 2448, ἐγ. 2. 

χἄρίζομαι) ἱπάωίρε ς. ἀδι. εἴη καὶ ἐρᾶν 
καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν ἴτ. 127.2. 

Χἄρικ'λώ] νὴΐε οἱ Οποίσοθ. ᾿ἀντρόθε 
γὰρ νέομαι πὰρ Χαρικλοῦς καὶ Φιλύρας" 
Ρ. 4. 103. 

χἄρϊς} (-ἰς, -ἰἶν; τιτες, -ίτων, -ἰτεσσι(ν), 
εἰσ (σ)ι(ν), -ἴτας, -ἴτες.) 

1. ἃ. ςρίεμάοιιν, ποηοίν, ρίονγυ οἱ τῆς Ἰυβῖτο 

Εἶνοπ ΌΥ δομίενεπιεῃξ, 65Ρ. ἰὩ ρ8πις8. 

Πίσας τε καὶ Φερενίκον χάρις Ο. 1. 18. 

αἰὼν δ᾽ ἔφεπε μόρσιμος πλοῦτον τε καὶ 
χάριν ἄγων γνησίαις ἐπ᾿ ἀρεταῖς Ο. 2. 10. 

ὦ Ζεῦ, --- δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν καὶ 
ποτ’ ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων Ο. 7. 89. 

᾽Ερατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει θαλίας 
καὶ πόλις Ο. 7. 938. καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς 
ἐρέω ταύταν χάριν Ο. 8. δ7. κατακρύπτει 

δ᾽ οὐ κόνις συγγόνων κεδνὰν χάριν Ο. 8. 
80. καί νυν ἐπωνυμίαν χάριν νίκας ἀγε- 
ρώχον κελαδησόμεθα (ν. ἐπωνύμιος) Ο. 

10. 8. σφὸν ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν χάριν 
ἕνδικόν τ᾽ ᾿Αρκεσίλᾳ Ρ. ὅ. 102. νικῶντί γε 
χάριν, εἴ τι πέραν ἀερθεὶς ἀνέκραγον, οὐ 
τραχύς εἰμι καταθέμεν Ν. ἢ, 78. κλειναῖς 

{τ᾽ ᾿Ερεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς ταῖς 

χάρϊς 

λιπαραῖς ἐν ᾿Αθάναις 1]. 2, 19. ἀλλὰ παλαιὰ 
γὰρ εὔδει χάρις (ἱ. ς. ἔργων παλαιῶν) 
11.177. δος. 8. ῥσο ῥζορ., [ον ἔλε ρίονγ οἱ, 

[ον με ϑαλθ οἱ ος. ἀαδῖ., ξεῖ., συμποσίου 
τε χάριν κᾶδός τε τιμάσαις ἐόν Ο. 7. ὃ. 
ὄφρα Θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν 
γᾶς ὀμφαλὸν κελαδήσετ᾽ ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ 
ἑπταπύλοισι Θήβαις χάριν Ρ. 11. 13. 
Ὁ. α. ἱμείνε, οίονν ξίνεπ Ὁ Ῥοοῖγυ τὶν 

δ᾽ ἀδυεπτής τε λύρα γλυκύς τ’ αὐλὸς 

ἀναπάσσει χάριν Ο. 10. 94. σὺν ᾿Ορσέᾳ 
δέ νιν κωμάξομαι τερπνὰν ἐπιστάζων χάριν 
1. 4. 12. θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς καὶ 
χάριν ἀοιδᾷ φυτεύει ἔτ. 141. δες. 5. Ῥτοὸ 
Ῥτερ., ο. ξοη., τὸ Καστόρειον δ᾽ ἐν Αἴο- 

λίδεσσι χορδαῖς θέλων ἄθρησον χάριν 
ἑπτακτύπον φόρμιγγος ἀντόμενος Ῥ. 3. 20. 

σέθεν ἀδυεπὴς ὕμνος ὁρμᾶται θέμεν αἷνον 

ἀελλοπόδων μέγαν ἵππων, Ζηνὸς Αἰτναίου 
χάριν Ν. 1. 6. ἀπὰ 80, ἀγανὸν καλάμῳ 
συνάγεν θρόον μήδεσί τε φρενὸς ὑμετέραν 
χάριν ας α ρίονγν [ον γοιε Πα. 9. 317. β. 
Ρ]., ϑοεηις, σοη!ρ5 ταὶ Διωνύσου πόθεν 

ἐξέφανεν σὺν βοηλάτᾳ χάριτες διθυράμβῳ; 
Ο. 18.19. ἀμφοτερᾶν τοι χαρίτων σὺν θεοῖό 
ζεύξω τέλος. καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον 

χορεύων --- καὶ τὰν ἁλιερκέα ᾿Ισθμοῦ 
δειράδ᾽ (ἰ. 6. δοτιᾳ8 ἴοτ οξὰ ΤΠοῦο5 δπὰ 

Βο]ο5) 1. 1. ὃ. χρὴ δὲ κωμάζοντ᾽ ἀγαναϊῖς 

χαρίτεσσιν βαστάσαι [. 8. 8. ς. α. 
ἰανοιν, διἰοςδὶηρ ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀν- 

δράσι πρώτα χάρις --- πομπαῖον ἐλθεῖν 

οὖρον Ρ. 1. 88. τῷ μὲν διδύμας χάριτας εἶ 
κατέβαν ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν κῶμόν τ᾽ 

Ρ. 8. 12. τὶν δὲ τούτων ἐξυφαίνονται χάρι- 
τες Ῥ. 4. 278. γλυκυτάτᾳ γενεᾷ εὐώνυμον 

κτεάνων κρατίσταν χάριν πορών Ρ. 1]. 
8. οὐδ’ ἀμόχθῳ καρδίᾳ -“--- παραιτεῖται 
χάριν (ἰ. ς. τὰ ᾿Οολύμπια νικῆσαι Σ.) Ν. 10, 

80. ἐπί τε κλυτὰν πέμπετε χάριν, θεοί δεν - 
50} τ. Ἴδ. ὦ. ὁ [Λοξ]ίας [πρόφρων ἀθανά- 

ταν χάριν Θήβαις ἐπιμείξων Παρθ. 2. 4. 
χάριτάς τ’ ᾿Αφροδισίων ἐρώτων ἔτ. 128.1. 
β. κοοάιυ!, ροοάϊεεϊἑηρ: ρναάε, παπὰς 

“φίλια δῶρα Κυπρίας ἄγ᾽ εἴ τι, Ποσείδαον, 
ἐς χάριν τέλλεται᾽’ Ο. 1. 78. ἄνεται δὲ πρὸς 

χάριν εὐσεβίας ἀνδρῶν λιταῖς ἣν σγα!μἀδ 



χἄρϊς 

[ον {πεὶν ῥέειν Ο. 8. 8. ὁπᾷ τε κοινὸν 

λόγον φίλαν τείσομεν ἐς χάριν Ο. 10. 12. 
νικῶν “!λᾳ φερέτω χάριν ᾿Αγησίδαμος 
Ο. 10. 17. ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος 

"Αθαναίων χάριν μισθόν Ρ. 1. 70. ἄγει δὲ 
χάρις φίλων ποί τινος ἀντὶ ἔργων ὀπιζο- 
μένα Ρ. 2. 17. οὐδὲ μολόντων πὰρ ματέρ᾽ 
ἀμφὶ γέλως γλυκὺς ὦρσεν χάριν ΡῬ. 8. 860. 
Θώρακος, ὅσπερ ἐμὰν ποιπνύων χάριν 
τόδ᾽ ἔζευξεν ἅρμα Πιερίδων (᾿᾿ἄβηβ 80η 
Ζὰϊς ΡΟΣ σα οδι86,᾽ ῬΏΘΟΣ : οἵ. Πα. 9. 87) 

Ῥ. 10. θ4. ἀδεῖα δ᾽ ἔνδον μιν ἔκνιξεν χάρις 
(ἡδονή Σ.) 1. 6. ὅ0. ἃςο. 8. Ρχο Ῥσορ., Διὸς 
δὲ χάριν ἐκ προτέρων μεταμειψάμενοι 
καμάτων ὃν ἐδε ργαοδ οὐ Ζειις Ῥ. 8. 98. 
ἀ. χάριν Ῥτορ.. ν. 1.8. ἥπ., 1. Ῥ. α. ἤπ., 

1. ς. β. ἔπ. ς. ἔγαρᾳ. εἸὐκλέα -- 
χάριν Πα. 2. 1083. χάριν Πα. 12. ἃ. 1]. 

χ)άριν [ἀμ͵φέπων (νὶχ κίθαριν, 586}}} ἔτ. 

216}. 7. Ποσειδᾶνος χά[ρι)]ν τ. 84θ8α. 9. 

2. Ῥτὸ ρεῖβ., ἃ. 8., ὕλαγηι, σγαρδ Χάρις 

δ᾽, ἅπερ ἅπαντα τεύχει τὰ μείλιχα θνατοῖς 
Ο. 1. 80. οἷς --- αἰδοία ποτιστάξῃ Χάρις 

εὐκλέα μορφάν Ο. 6. 76. ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον 

ἐποπτεύει Χάρις ζωθάλμιος Ο. 7. 11. ἐν δ’ 

ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειθώ τ᾽ ἕναιεν καὶ Χάρις 
υἱὸν ᾿Αγησίλα (χάρισ᾽ σουὶ. νᾶ Οτομίη- 
δεπ; νατίαε ἰφηϊαθαπὶ Ἰἰοοιπιὶ ἀος, 6. α. 

Ἰδουδάτα ροβὲ υἱὸν ροηοηίς5) ἔγ. 123, 14 

Ῥ». Ρ»ὶ., ἰδς σγᾶςεβ, Αρὶαία, ΕὐὈρθγοβθνης, 

Βα α, ἀδυρδίετα οὐ Ζευὺβ δῃῇὰ ῬΕυτγ- 

Ὡοσῖς, τνογθρρεὰ ον δὲ Ογοδοπιο- 

ΠΟΒ. κοιναὶ Χάριτες ἄνθεα τεθρίππων 
δυωδεκαδρόμων ἄγαγον Ο. 2. δ0. Οὐλνμ- 
πιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ᾽ ἕκατι τόνδε 

κῶμον Ο. 4. 9. ἐξαίρετον Χαρίτων νέμομαι 
κᾶπον Ο. 9. 27. ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι βασί- 
λειαι Χάριτες ᾿Ερχομενοῦ Ο. 14. 4. οὐδὲ 
γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι 
χοροὺς οὔτε δαῖτας Ο. 14. 8. ἄνευ οἱ Χαρί- 
τῶν τέκεν γόνον (ἰ. 6. ἄχαριν, ργαεδὶε55) 

Ῥ. 2. 42. σὲ δ᾽ ἠύκομοι φλέγοντι Χάριτες 
Ρ,δ. 46. ἦ γὰρ ἑλικώτηιδος ᾿Αφροδίτας 
ἄρουραν ἣ Χαρίτων ἀναπολίζομεν Ρ. 6. 2. 

ἔπεσε δ’ οὐ Χαρίτων ἑκὰς ἁ δικαιόπολις 
- νᾶσος Ρ. 8. 21. σὺν βαθυζώνοισιν ἀγ- 
γέλλων Τελεσικράτη Χαρίτεσσι γεγωνεῖν 

δ48 χάρμα 

Ρ. 9. 8. Χαρίτων κελαδεννᾶν μή με λίποι 
καϑαρὸν φέγγος Ῥ. 9. 89. παρὰ καλλιχόρῳ 

- πόλι Χαρίτων Καφισίδος ἐν τεμένει (αἴ 
Οτοδβουηςπηο8) Ρ. 12. 20. ὃ τι κε σὺν Χαρί- 

τῶν τύχᾳ γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι βαθείας 
Ν. 4. 7. φέρε στεφανώματα σὺν ξανϑαῖς 

Χάρισσιν Ν. δ. δ4ά. παρὰ Κασταλίαν τε 
Χαρίτων ἑσπέριος ὁμάδῳ φλέγεν Ν. θ. 87. 
εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν 

Χαρίτεσσιν Ν. 9. δ4. Χάριτες, Ἄργος “ρας 
δῶμα θεοπρεπὲς ὑμνεῖτε Ν. 10. 1. Χαρί- 
τεσσί τε καὶ σὺν Τυνδαρίδαις θαμάκις 
Ν. 10. 88. σὺν Χάρισιν δ᾽ ἔμολον Λάμπω- 

νος υἱοῖς 1. ὅ.21. τὰν ῬΨαλνχιαδᾶν δὲ 

πάτραν Χαρίτων ἄρδοντι καλλίστᾳ δρόσῳ 
1. 6. θ8. χρὴ δ᾽ ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις 

τραφέντα Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον προ- 
νέμειν 1. 8.16. Χάρισι πάσαι(σ ἔτ. 8. ὁ. 

χάριτεϊς Πα. 8. 2. ἸΧάρισι Πα. 4. 18. σε, 
χρυσέα κλυτόμαντι Πυθοῖ, λίσσομαι Χαρί- 

τεσσίν τε καὶ σὺν ᾿Αφροδίτᾳ --- με δέξαι 
Πα. 0. 8. Χαρίτεσσί μοι ἀγχιθί Πα. 7. 10. 

μήλ)ων Χαρίτεσσι μίγδαν [Κύ]νθιον παρὰ 

κρημνόν Πα. 12, 7. σεμνᾶν Χαρίτων μέλημα 
τερπνόν (8δ8ς. ὦ Πάν: οὐ δοοουπί οἵ δὲ5 

5101} ἰὰ ἀδησοίης δηὰ ρἱρίημ) ἴσ. 95. 8. 

Εὐρυνόμα Χάριτίας) πί --- Ἰασσιας ἔτικτεν 

(Εὐρυνόμα Β)α58: εὐρυχμα Π: πίαραϑα- 

λ]ασσίας οομΐ. ϑ8ης}}}) ὁέγ. 3884. 10. σὺν 

Χαρίτίεσσι Ῥ. ΟχΥ. 841, {τ. 112. 

χάρμα] (ἡ) α. 20} οἱ υἱείονν, δισοδςς 

ἄλλαι δὲ δύ᾽ ἐν Κορίνθον πύλαις ἐγένοντ᾽ 
ἔπειτα χάρμαι Ο. 9. 86. Ρ. σ τε 

χάρμας (τὰς ἐπιδορατίδας Σ.) Δ. 8. 18. 

χάρμα] (χάρμί(α) ποιῃ., δοο., χαρμάτων, 

-ατ(α).) 70», ρίφαξιεγο ἐσλῶν γὰρ ὑπὸ 

χαρμάτων πῆμα θνάσκει Ο. 2. 19. καὶ κεῖ- 
νος ὅσα χάρματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν, τίς ἂν 

φράσαι δύναιτο; Ο. 2. 99. ἐν δ᾽ ἀρετὰν 
ἔβαλεν καὶ χάρματ’ ἀνθρώποισι προμαθέος 
αἰδώς Ο. 7. 44. ἄπονον δ’ ἔλαβον χάρμα 

παῦροί τινες, ἔργων πρὸ πάντων βιότῳ 
φάος Ο. 10. 22. χάρμα δ᾽ οὐκ ἀλλότριον 

νικαφορία πατέρος Ρ. 1. 88. τὸ μὲν μέγι- 
στον τόθι χαρμάτων ὥπασας Ρ. 8. 64. 

ἀνδράσι χάρμα φίλοις (8ς. ᾿Αρισταῖον) 

Ρ. 9. 64. σέο δ᾽ ἀγών, τὸν ὕμνος ἔβαλεν 
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ὀπὶ νέων ἐπιχώριον χάρμα κελαδέων Ν, 8. 
06. φαῖμέν κε γείτον᾽ ἔμμεναι νόῳ φιλήσαντ᾽ 

ἀτενέι γείτονι χάρμα πάντων ἐπάξιον 

Ν. 1. 88. ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε 

τιμαὶ καλλίνικον χάρμ᾽ ἀγαπάζοντι 1. ὅ. 
δ. χαρμί Πα. 7. Ὁ. 8. ὁπόταν θεὸς ἀνδρὶ 

χάρμα πέμψῃ τ. 22δ. 

χἄτίζω) ἰαεκ, πεεάὰ ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμανέων 
χατίζει (Ξς. τὰ ἐμὰ βέλη) Ο. 2. 86. 

χαῦνος] ενῤίγ, ἰάἸςὁ. ἄχαύνᾳ πραπίδι πα- 
λαιμονεῖ κενεά Ῥ. 2. 61. κενεᾶν δ᾽ ἐλπίδων 
χαῦνον τέλος ῥτ. Ν. 8. 48. 

χειά] λοΐε ἦβαν γὰρ οὐκ ἄπειρον ὑπὸ 

χειᾷ καλῶν δάμασεν (Ττς].: χόα νεὶ χεία 
πῶ ςοἄ,, δἱ ἰοσξ. πηδρὶβ οοσζυρῖαϑ Ἰοσυ5) 

Ι. 8. 10. 
χεῖλος] “νέκταρ ἐν χείλεσσι καὶ 

ἀμβροσίαν στάξοισι'' Ρ. 9. 68. 

χειμαίνω] Ρ8535., δὲ «ἰογυμοςςεα ταρῖ, 
“φόβῳ δ᾽ οὐ κεχείμανται φρένες" Ρ. 9. 32. 

Χείμᾶρος] ἃ ςοτηραηΐοπ οὐ Ρὶπάασ. ὄφρα 

σὺν Χειμάρῳ μεθύων ᾿Αγαθωνίδᾳ βάλω 

κότταβον (χειμαμάρῳ οοἀά.: οοττ. εὐά, 

νοοῖ.) ἐσ. 128. 2. 

χειμέρϊος] (-ἰος, -ἰον; -ἰα, -ἰᾳ; τ-ἰον δος.) 

ἃ. πίογηιν, υυἱπίνν ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ 
Ο. 6. 100. μετὰ χειμέριον ὄμβρον Ρ. ὅ. 10. 

μὴ φθινοπωρὶς ἀνέμων χειμερία κατὰ πνοὰ 

δαμαλίζοι χρόνον Ρ. ὅ. 121. χειμέριος ὄμ- 

βρος Ῥ. 6. 10. νῦν δ᾽ αὖ μετὰ χειμέριον 

ποικίλα μηνῶν ζόφον χϑὼν ὧτε φοινικέοι- 
σιν ἄνθησεν ῥόδοις 1. 4. 18. Ὁ. οἱ ευἱπίεν 

εἴ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται λοίσθιον 

(Ξε. δρῦς) Ῥ. 4. 206. 

χειμών) (-ὥνος, -ὥν".) «. τοΐγεν͵, εοἰὰ οὐ 

εἰν ἣ θερινῷ πυρὶ περθόμενοι δέμας 

ἢ χειμῶνι Ῥ. 3. δ0. ἐπέρα ποτὶ μὲν Φᾶσιν 

θερείαις, ἐν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλου πρὸς 
ἀκτάν 1. 3. 42. ὁπόταν τε χειμῶνος σθένει 

φρίσσων Βορέας ἐπισπέρχησ᾽ υυἱεἢ ἐϊς ισἷπ- 
ἐγν σἰγεηιριὰ Παρθ. 2. 17. Ῥ. σἴογηΣ πιεῖ. 

ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν. ἀλλὰ νῦν μοι 

Γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν ἐκ χειμῶνος 
Ι. 7. 39. 

χείρ] (χερός, χερί, χέρα, χερσί(ν), χέρας; 
χειρός, χειρί, χεῖρ(α), χεῖρες, -ὥν, -ἐσσι(ν), 
-ας; ἀυ8]. χεροῖν.) λαπά ἃ. ἰῃ σΑΙΓΥΪΠΒ, 

χείρ 

βεἰχίπβ, 5:ττη. ὅρμοισι --- χέρας ἀνα- 

πλέκοντι Ο. 2. 14. φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς 

ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν Ο. 7. 1. σκύταλον τίναξε 

χερσίν Ο. 9. 80. ἔδικε πέτρῳ χέρα κυκλώ- 

σαις ὑπὲρ ἁπάντων Ο. 10. 73. οὐ χρὴ τὰ 
πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν Ο. 18. ϑῦ. 
χερὶ διδύμᾳ Ῥ. 2. 9. χερσὶ δ᾽ ἄρα Κρονίων 

ῥίψαις Ῥ. 8. 57. χρυσέαν χείρεσσι λαβὼν 

φιάλαν Ρ. 4. 198. θεοδμάτων ὀχέων ἐφ- 
απτομένα χερὶ κούφᾳ Ρ. 9. 11. δισσαῖσι 
δοιοὺς αὐχένων μάρψαις ἀφύκτοις χερσὶν 

ἑαῖς ὄφιας Ν. 1, 40. ἐν χερὶ δ᾽ ᾿Αμφιτρύων 

κολεοῦ γυμνὸν τινάσσων φάσγανον ἵκετ᾽ 

Ν. 1. δῶ. χερσὶ θαμινὰ βραχυσίδαρον ἄκον- 
τα πάλλων Ν. 8. 21, “ὥρα πότνια, --- τὸν 

μὲν ἡμέροις ἀνάγκας χερσὶ βαστάζεις, ἔτε- 

ρον δ’ ἑτέραις Ν. 8. 8. χειρὸς ἕλκων ὀπίσσω 
Ν. 11. 83. ἀνία τ’ ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ 

νωμάσαντ᾽ [. 1. 1δ. οἷά τε χερσὶν ἀκοντί- 
ζοντες αἰχμαῖς ἱ. 1. 34. σφετέρας δ᾽ οὐ 
φείσατο χερσὶν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς Ἧρα- 
κλέης 1. 0. 84. βέλος διώξει χερὶ [. 8. 88. 

Ἰχειρὶ μελέων ἄπο ποικίλον [σπά)ργανον 
ἔρριψεν Πα. 20. 11. χερσίν τ᾽ ἐν μαλακαῖ- 

σιν ὅρπακ᾽ ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοισα Παρθ. 
2. 1. ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν 

ὥϑεον τ. 166. 8. Ῥ. οὗ Ῥηγϑβίςβὶ οοπι- 
Ὀδῖ, οοπεοϑἕβ οἱ βίγο: ρα, δὲ Π1 πὶ. “οὗτος 

ἐγὼ ταχντᾶτι: χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ ἴσον᾽᾽ 

Ο. 4. 86. φράσαι χειρῶν ἄωτον Βλεψιάδαις 

ἐπίνικον Ο. 8. δ. τίς δὴ ποταίνιον ἔλαχε 

στέφανον χείρεσσι ποσίν τε καὶ ἅρματι 
Ο. 10. θ2. τὸν εἶδον κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ 

Ο. 10. 100. χερσὶ βιαταὶ Ῥ. 1. 42. χείρεσ- 
σιν ἢ βουλαῖς Ρ. 4. 72. ὃς ἂν χερσὶν ἣ 

ποδῶν ἀρετᾷ κρατήσαις τὰ μέγιστ᾽ ἀέθλων 
ἕλῃ Ῥ. 10. 28. εἰ δ᾽ ὄλβον ἣ χειρῶν βίαν 
ἢ σιδαρίταν ἐπαινῆσαι πόλεμον δεδόκηται 

ΕΝ, δ. 19. χεῖρας ἱμάντι δεθεὶς Ν. 6. 86. 

Μελησίαν χειρῶν τε καὶ ἰσχύος ἀνίοχον 
Ν, 6. 66. ἔβλαστεν δ᾽ υἱὸς Οἰνώνας βασι- 

λεὺς χειρὶ καὶ βουλαῖς ἄριστος (τουτέστι 
ἀνδρείᾳ καὶ φρονήσει! Σ.) Ν. 8. 8. χερσὶ 

καὶ ψυχᾷ δυνατοί Ν. ὃ. 39. σὺν ποδῶν 

χειρῶν τε νικᾶσαι σθένει Ν. 10. 418. ἔρνεσι 

φράξαι χεῖρα 1. 1. 66. οὐκ ἐμέμφθη ῥυσί- 
διφρον χεῖρα πλαξίπποιο φωτός 1. 2. 91. 



χείρ 

ὄντιν᾽ ἀθρόοι στέφανοι χερσὶ νικάσαντ᾽ 
ἀνέδησαν ἔθειραν ἢ ταχυτᾶτι ποδῶν 1. 

δ. 9. αἰνέω καὶ Πυθέαν --- χερσὶ δεξιόν, 
νόῳ ἀντίπαλον 1. ὅ. 61. “υἱὸν --- χεῖρας 
ἤΑρεί {τ᾽} ἐναλίγκιον στεροπαϊῖσί τ’ ἀκμὰν 
ποδῶν (Ηεοτπιδῆη: ἄρει χεῖρας οοὐά.) 

Ι. 8. 82. ἄνδρας ἀφύκτᾳ χερὶ κλονέων 

1.8. θῦ. ς. οἱ νίοϊεποο ἄλλον ὕπερθε 

βάλλων, ἄλλον δ᾽ ὑπὸ χειρῶν μέτρῳ 
καταβαίνει (εἷς οοὐά.: Ῥοϑὲ χειρῶν ἀΐ8- 
Ἑηχὶε Βογρκ) Ρ. 8. 71. τὸν δὴ --- Κλυται- 

μήστρας χειρῶν ὕπο κρατερᾶν ἐκ δόλον 
τροφὸς ἄνελε δυσπενθέος (Ετ. Βομπιά: 

χερῶν οοἀά.) Ῥ. 11. 18. ἐγχεσφόροις ἐπι- 
μείξαις Αἰϑιόπεσσι χεῖρας Ν, 8. θ2. λατρίαν 

᾿Ιαολκὸν πολεμίᾳ χερὶ προστραπὼν Πη- 
λεὺς Ν. 4. 86. κείνων λυθέντες σαῖς ὑπὸ 

χερσίν, ἄναξ ἔς. 86. χ)εῖρας ἀραιάς (ϑυρρ. 

Βοιντα) ἴα. 18. Ὁ. 4. ἃ. οὗ ϑινοδγίηρ, 

Ῥτγαγίημ, βαϊυϊδοη χεῖρας ἀντεῖναι 

Ο. 7. θὅ. φίλας ὥρεγον χεῖρας Ρ. 4. 240, 
ςἵ. Ρ. 4. 87, Ῥ. 9. 122. πίτναν τ᾽ ἐς αἰθέρα 
χεῖρας ἁμᾶ Ν. δ. 11. ὁ δ’ ἀνατείναις 

οὐρανῷ χεῖρας ἀμάχους Ι. 6. 41. ς. οἵ 

Ἰαθουτ, 'ννοσῖκ οὐ χθόνα ταράσσοντες 

ἐν χερὸς ἀκμᾷ Ο. 2. 68. ἀριστοπόνοις χερσὶ 
κρατεῖν Ο. 7. 81. “ἀμφὶ τεαῖς, ἦρως, χερὸς 
ἐργασίαις" Ο. 8. 42. ἀγαναῖσιν ἐν χερσὶ 
ποικιλανίους ἐδάμασσε πώλους ΡῬ. ὃ. 8. 

ἤ. οἱ ἴονο, ἐποηάἀβῃρ, ἰοπάογηοβ8 

“'χειρί οἱ χεῖρ᾽ ἀντερείσαις᾽᾽ Ρ. 4. 87. μαλα- 

κὰν χέρα προσβάλλοντα Ρ. 4. 271. “ὁσία 

κλυτὰν χέρα οἱ προσενεγκεῖν᾽΄ Ῥ. 9. 86. 

παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν Ρ. 9. 
122. ςο(. Ρ, 4. 840, Ν, 11. 82. δ. οἱ 
ἀϊγεσῦοῃ σχεθών νιν ἐπὶ δεξιὰ χειρὸς 
Ῥ. 9. 19. ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς, 

ἀμφοτέρας ἰὼν χειρός Ν. 7. 94. δεξιὰν κατὰ 
χεῖρα πατρός 4τ. 146. 2. ἢ, οὗ ρἱνίπρ 

φίλοις ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν 
ἀφθονέστερόν τε χέρα Ο. 2. 94. χρυσὸς ἐν 

χερσὶν φανεὶς Ρ. 8. δὅ. ἑ, οὗ δάἀπιοηΐ- 
Ἐοη ὀρθᾷ χερὶ ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν 

ἁλιτόξενον Ο. 10. 4. Νόμος --- ἄγει δικαιῶν 
τὸ βιαιότατον ὑπερτάτᾳ χειρί ἐς. 169. 4. 

}. ἴταρρ. χερὶ ἔτ. 381. πρὸς ὄμμα βαλὼν 
χερὶ Πα. 16. θ. χεῖρ᾽ ᾿Ακιδαλίας ἐν. 244. 

Βιδίορ, Ριβ δι χοῦ 

δ45 χέω 

χειρὸς ἀκμᾷ ἐς. 3840. 9. χερί τε κρί Ρ. 
Οχγ. 2460, ἐτ. 7. 

χείρων] τονε, ἰεϑϑεν (φθόνος) ἅπτεται 
δ᾽ ἐσλῶν ἀεί, χειρόνεσσι δ᾽ οὐκ ἐρίζει Ν. 8. 
22, καὶ κρέσσον᾽ ἀνδρῶν χειρόνων ἔσφαλε 
τέχνα καταμάρψαισ᾽ 1. 4. 84. 

χέρἄδος) «ἐ" ἀεδνὶς οαττιοὰ ΌΥ ἃ ἴοττοηξ 
τὸν (5... θησανρὸν ὕμνων) οὔτε χειμέριος 

ὄμβρος --- οὔτ᾽ ἄνεμος ἐς μυχοὺς ἁλὸς 
ἄξοισι παμφόρῳ χεράδει τυπτόμενον 
(Βεοῖ: χεράδι οοὐὰ.) Ρ. 6. 18. χεράδει 
σποδέων {τ, 827. 

χερϊάρας] (ν. 1,εὐπιαηη, Ἡοπι. νν ὅσίογ, 66) 
ἀεχίνγοιις χεριαρᾶν τεκτόνων Ῥ. ὅ. 86. 

χερμάς] “ἰΐπρ 5ίοης πολιῷ χαλκῷ μέλη 

τετρωμένοι ἢ χερμάδι τηλεβόλῳ Ρ. 3. 49. 
7αι χερμαδί (ΠΡ΄; χαρμ᾽ ΠΡ) Δ. 4. (. ὅ. 

χέρσος} (ἡ) ἀνν ἰαπὰ ἐν πόντῳ -- ἐν 
χέρσῳ τε Ο. 12. 4. ὄσσους μὲν ἐν χέρσῳ 

κτανών, ὅσσους δὲ πόντῳ θῆρας ἀιδρο- 

δίκας Ν. 1. θ2. ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν 

ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός Ν. 4. 10. πολλὰ 
μὲν ἐν κονίᾳ χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ 

φάσομαι Ν. 9. 48. χέρσον ἔσω ἐν. θ8. ἔ. 
[ἀμβρόταν χέρσον (ν. Ἰ. χθόν᾽) ἔτ. 78. 16. 

δᾶν., χερσόθεν: ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει, 

τὰ μὲν χερσόθεν ---, ὕδωρ δ᾽ ἄλλα φέρβει 
Ο. 2. 18. 

χεῦμα] σεἰνεανι Σκαμάνδρον χεύμασιν 
ἀγχοῦ Ν. 9. 39. πιεῖ., μεγαλᾶν δ᾽ ἀρετᾶν 

δρόσῳ μαλθακᾷ ῥανθεισᾶν κώμων ὑπὸ 
χεύμασιν Ρ. δ. 100. 

χέω] (χέων: πιοὰ., Ρ458. ρί. κέχῦμαι, «ὕται.) 
ἃ. ῥομν οἷ οἷνα οἱ κέχυται πιεῖν νείκταρ 

(ϑὰρρ. Γοῦο}) Πα. 10. 8. πιεῖ., “ἐν τᾷδ᾽ 

ἄφθιτον νάσῳ κέχνται Λιβύας εὐὑρυχόρον 

σπέρμα'᾽" (ἰ. 6. λας δὲέέιι τυαολιεά μ}) Ῥ. 4. 
42. Ῥ. πιςά., ῥόον οηεϑεὶβ ομ!Ἱ, ἀευοίε 

οπεέξεὶ ἰο μή μοὶ κραναὰ νεμεσάσαι 
Δᾶλος, ἐν ᾧ κέχυμαι (ἐφ᾽ ἦ νῦν πᾶς ἔγκει- 

μαι Σ.)) 1.1. 4. ς. ῥίϊς, πεαρ τ 
᾿Αμ]φιτρύωνί τε σᾶμα χέωί([ν (5ς. ᾿Ιόλαος: 

ΒΌΡΡ. ΤΟΡο]) ἐσ. 169. 48. ἀ. γα. 

1 χέων ῥαθάϊμιγ)γαί Πα. 7. 9. ς. ἴῃ 

τπιεοῖὶ8, ἐπὶ θρῆνον --- ἔχεαν (ν. ἐπιχέω) 
Ι. 8. 68. 

8δ 



χθόνιος 

χθόνιος) ἱπ, οἱ ἐδ᾿6 ἐαγίῇ πὰρ χθόνιον 
᾿Αἰδα στόμα Ρ. 4. 48. ἀκούοντί ποι χθονίᾳ 
φρενί (86. 16 ἀοραὰ Μἰπρ8 οἱ ΟΥὐτσθῃο) 

Ρ. δ. 101. δὴ τότε τέσσαρες ὀρθαὶ πρέμνων 
ἀπώρουσαν χθονίων -“--- κίονες (1. 6. τὰς 

ῬΊΠατβ βαρροσγείηρ Π 6105) ἐγ. 38 ἀ, 6. τη. Ρ]. 

Ῥῖο 80υ05., ροὰς οἱἨ ἰδὲ υρριἀενιυονί, “᾿δύνα- 

σαι δ᾽ ἀφελεῖν μᾶνιν χθονίων᾽’ Ῥ. 4. 169. 
χθών] (χθών, -ονός, -ονί, -ὀν(α).) ἃ. φαγί, 

5οἱϊ, ργομπα οὐ χθόνα ταράσσοντες ἐν 
χερὸς ἀκμᾷ Ο. 2. θ8. χαλκέαις δ’ ὁπλαῖς 
ἀράσσεσκον χθόν᾽ Ρ. 4. 226. “ὄσσα τε 
χθὼν ἠρινὰ φύλλ᾽ ἀναπέμπει" Ῥ. 9. 46. 
ταχὺ δ᾽ ἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ Ρ. 10. δ1. 
ἀριστεύοισαν εὐκάρπου χθονὸς Σικελίαν 

Ν. 1. 14. χθονὶ γνῖα καλύψαι (τεθνάναι Σ.) 
Ν, 8. 388. ὁ δ᾽ ᾿Αμφιαρεῖ σχίσσεν κεραυνῷ 
παμβίᾳ Ζεὺς τὰν βαθύστερνον χθόνα Ν. 

9. 36. μετὰ χειμέριον ποικίλα μηνῶν ζόφον 
χθὼν ὧτε φοινικέοισιν ἄνθησεν ῥόδοις 1. 4. 
18. κεραυνῷ χθόν᾽ ἀνοιξάμενοι Πα. 8. 78. 
ἣ παγετὸν χθονός Πα. 9. 18. κατὰ [χ]θόν᾽ 
εἴ (δαρρ. 1061) Δ. 4. Ὁ. 12. τότε βάλλε- 
ται, τότ᾽ ἐπ΄ ἀμβρόταν χθόν᾽ ἐραταὶ ἴων 

φόβαι (ν.]. χέρσον) ἔτ. 7δ. 16. ὄλβιος ὅστις 
ἰδὼν κεῖν᾽ εἴσ᾽ ὑπὸ χθόν᾽ ἔτ. 187. 1. ὅσ᾽ 

ἀγλαὰ χθὼν πόντου τε ῥιπαὶ φέροισιν 
(Κείβιεε: ἀγλαόχθων οοἀά.) ἐγ. 220. 2. 

Ῥ. ἰαπὰ ὅτε χθόνα δατέοντο Ζεύς τε 
καὶ ἀθάνατοι Ο. 1. δ6. οἱ ΒεΙρμὶ, ὀμφαλὸν 
ἐριβρόμον χθονὸς ἐς νάϊιον προσοιχόμενοι 
Ρ. 6. 4. παρὰ μέγαν ὀμφαλὸν εὐρυκόλπον 

μόλεν χθονός Ν. 7. 34. χθονὸς ὀμφαλὸν 
παρὰ σκιάεντα Πα. 6. 17. οἱ ΠοῖοΞβ, χθονὸς 
εὐρείας ἀκίνητον τέρας ἐς. 806. 8. τηλέφαν- 
τον κυανέας χθονὸς ἄστρον ἔτ. 889. ὅ. ορΡ. 
10 568, λέγοντι μὰν χθόνα μὲν κατακλύσαι 
μέλαιναν ὕδατος σθένος Ο. 9. δ0. πέταται 
δ᾽ ἐπί τε χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας τηλόθεν 
ὄνυμ᾽ αὐτῶν Ν. 6. 48. καὶ πάγκαρπον ἐπὶ 
χθόνα καὶ διὰ πόντον βέβακεν ἐργμάτων 
ἀκτὶς Ι. 4. 41. ἔγαρ., ἐλαϊχύνωτον στέρνον 
χθονός Πα. 4.14. ἐγὼ μὲν ὑπὲρ χθονὸς 
ὑπέρ τ᾽ ὠκεανοῦ Πα. 8. 14. οἵ. ἐτ. 220, 2, 

Ο. 2. 68. ς. ἰαπάᾶ, οοτεπίνν ἴδε καὶ 

κείναν χθόνα Ο. 8. 81. τἄσδέ ποτε χθονὸς 
οἰκιστὴρ Ο. 7. 80. ἐς εὐδείελον χθόνα --- 

δ48 χλίδάω 

κλειτᾶς ᾿Ιαολκοῦ Ρ. 4. 77. νιν πολυμήλον 

καὶ πολυκαρποτάτας θῆκε δέσποιναν χθο- 

νὸς Ῥ. 9. 7. “ἵνα οἵ χθονὸς αἷσαν --- δωρή- 
σεται" Ρ. 9. δ6. τοὶ σὺν πολέμῳ κτησάμε- 

νοι χθόνα πολύδωρον Πα. 2. 60. “χθόνα 
τοί ποτε καὶ στρατὸν ἀθρόον πέμψαν 
κεραυνῷ τριόδοντί τε ἐς τὸν βαθὺν Τάρ- 
ταρον’ Πα. 4. 42. ἃ. ἔταξε. Ἰναιγιν 

χθόν, αἱ ἔτ. 21δ᾽Ὁ. 7. Ἰχθονος αἰχμα (ὃ 
ἐλασιχθονος 8:ς5}}} ἔτ. 21δς. δ. 

Χίμαιρα)] ἃ πιοιιβίοεν 5᾽αἰῃ Ὁγ Β6Ι]θσορβοη. 
Χίμαιραν πῦρ πνέοισαν καὶ Σολύμους 

ἔπεφνεν Ο. 18. 90. 
(Χίῖος)] ν. “Ὅμηρος 1ε581., ἐγ, 2θ4; ν. ᾿ωαρίων 

τε8ὲ., ἔν. 12. 

Χίρων] (-ων, -ὠνος, -ωνι, τωνα: Χείρ- οοαά,, 
οοστ. ϑοδτ.: βεὰ ν, ἡνεβὲ δὰ Τβεορ., 1001) 
ἃ οερίδυγ (ν. φήρ), ϑοη οὐ τοποβ δῃὰ 

ῬΏΣγτα (οἱ. Ῥ. 2. 448.), τιαττίεὰ ἴο (Π8- 

Τἰκο; ἴσδοδβοσς οὐ αϑοη, ΑςΒἢ}168, 4.53.016- 

Ῥίοϑ, ἀνε ηρ ἰπ ἃ σανα οπ Μί. Ῥεϊοι ἴῃ 

ὙΆΘΘβδΙν. ἤθελον Χίρωνά κε Φιλλνρί- 

δαν --- ζώειν τὸν ἀποιχόμενον, Οὐρανίδα 
γόνον εὐρυμέδοντα Κρόνου Ρ. 8. 1. εἰ δὲ 

σώφρων ἄντρον ἕναι᾽ ἔτι Χίρων ΡῬ. 8. θ8. 
“'φαμὶ διδασκαλίαν Χίρωνος οἵσειν᾽᾽ (1805 

ΒΡο8 5) Ρ. 4.102. Κρονίδᾳ δὲ τράφεν 
Χίρωνι δῶκαν (80. ᾿Ιάσονα) Ρ. 4. 116. 

αὐτίκα δ᾽ ἐκ μεγάρων Χίρωνα προσήνεπε 
φωνᾷ Ρ.9. 29. βαθυμῆτα Χίρων τράφε 
λιθίνῳ ᾿Ιάσον’ ἔνδον τέγει, καὶ ἔπειτεν 
᾿Ασκλαπιόν Ν. 8. 68. φύτενέ οἱ θάνατον 

ἐκ λόχου Πελίαο παῖς (1. ε. Πηλεῖ), ἄλαλκε 

δὲ Χίρων Ν,, 4. 600. “Ἰόντων δ᾽ ἐς ἄφθιτον 
ἄντρον εὐθὺς Χίρωνος αὐτίκ᾽ ἀγγελίαι" 

Ι. 8. 41. ταὶ δὲ Χίρωνος ἐντολαί ἔτ. 177ς. 

χιών] -ποὼω νιφόεσσ᾽ Αἴτνα, πάνετες 
χιόνος ὀξείας τιθήνα Ρ. 1. 20. 

ἰχλᾶρός, 86:3. ἀθ}., ὃ «οὔγ, φξαϊϊγν, ν. ΨΊ., 

208. ἀγανᾷ χλαρὸν γελάσσαις ὀφρύι 
(ν. 1. χλιαρόν: χλοαρόν οουϊ. ϑοῖτ,, ςἸ]. 

Ν. 8. 40: χλαρόν -- λαρόν ΒοεΟΚΆ: χλω- 
ρόν ἩἨετδηη: ν. Ησβυοῖ., 8. ν, χλαρόν) 
Ρ. 9. 38. 

[χλιαρός, ν. χλοαρός. Ρ. 9. 88.] 
χλίδάω] «εἰ ταο. χλιδῶσα δὲ μολπὰ 

πρὸς κάλαμον ἀντιάξει μελέων Ο. 10. 84. 



χλοαρές 

χλοαρός] ἀμ. 56ῃ8., ἢ. ὅςο. ὕγὸ αἄν., 

Ῥραΐ!ν, φομἷν ἀγανᾷ χλοαρὸν γελάσ- 
σαῖς ὀφρύι (ϑοὩτ. : χλαρόν, χλιαρόν ςοἀά., 

Σ: ν. χλαρός) Ρ. 9. 38. 
χλωρός) ἐνεΞὴ σχλωραῖς ἐέρσαις Ν. 8. 40. 

τᾶς χλωρᾶς λιβάνον ξανθὰ δάκρη θυμιᾶτε 
(χλωρὰν, χεῖρας οοἀὐά., οοττ. Τἰϊζεπιαππ) 

ἐγ. 122. 8. ὁ δὲ χ'λωραῖς ἐλάταισι τυπεὶς 

οἴχεται Καινεὺς Θρ. 6. 7. 

χοιράς)] (. 66}.,ὄ ἐἐδ6 α λορ᾽ς ϑασὶ ταχὺ δ᾽ 
ἄγκυραν ἔρεισον χθονὶ πρῴραθε χοιράδος 
ἄλκαρ πέτρας (ἱ. ο. ἃ Ἰοὶν τεοί) Ρ. 10. δ2. 

χόλος] αηθὲν ἐν θυμῷ πιέσαις χόλον οὐ 

φατὸν ὀξείᾳ μελέτᾳ Ο. 6. 37. χόλος δ᾽ οὐκ 
ἀλίθιος γίνεται παίδων Διός Ῥ. 8.11. πότε- 

ρόν νιν ἄρ᾽ ᾿Ιφιγένει᾽ --- ἔκνισεν βαρυπάλα- 

μον ὄρσαι χόλον Ρ. 11. 28. ξεινίον πατρὸς 

χόλον δείσαις Ν. δ. 38. 

χολόω] ρμ455., δέ σπρ7}) οἰκιστὴρ χολω- 

θείς (8ς. ἔκτανε Λικύμνιον) Ο. 7. 80. τὸν 

γὰρ δας ἀμφὶ βουσίν πὼς χολωθεὶς 
ἔτρωσεν Ν. 10. 60. ς. βροη., ὅπλων χολω- 

θεὶς ὁ καρτερὸς Αἴας (ἰ. 6. ονεῖ τς ἀζΊΟΌΣ 

οὐ Α0}}}}.5) Ν. 7. 25. ἔγαρ. δα κεχολω- 

μένος Πα. 6. 172. 
χοραγ-] ἔγαρ. Ἰισκοται χοραγ ἔγ. 60}. 18. 
χορδά) εἰγίνι ταβῖ., ποίδ ἐν Αἰολίδεσσι 

χορδαῖς Ρ. 2. 09. χορδαί (εἰ. Σ, χορδὰς 
εἶπεν τοὺς φθ[όγγους καὶ τὰς ἀρ)μονίας) 

ες. 848. 

χόρευσις] ἀαηείπρ ψόφον ἀιὼν Καστα- 

λίας ὀρφανὸν ἀνδρῶν χορεύσιος ἦλθον 
Πα. 0. 9. 

χορευτάς} ἀαηεον δονάκων, τοὶ παρὰ 

καλλιχόρῳ ναίοισι πόλι Χαρίτων Καφισί- 
δος ἐν τεμένει, πιστοὶ χορευτᾶν μάρτυρες 
Ρ, 12. 21. χορευτὰν τελεώτατον (ς. θεῶν: 

Ῥαῃ) ἐσ. 99. 

χορεύω)] ἃ. ἄαμεα ὁ δὲ κηλεῖται χορευοί- 
σαισι καί! θηγρῶν ἀγέλαις Δ. 2. 22. 5. 
εοἰεῦγαίς υἱἱὴ ἀαποὶηρ ς. ἃςς. ζεύξω 

τέλος, καὶ τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων 
ἐν Κέῳ (ἀντὶ τοῦ μετὰ χοροῦ ὑμνῶν Σ.) 
1.1.7. ὁ Μοισαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι 
᾿Απόλλων ἐτ. 94ς. 1. 

χοροιτύπος] δεαιΐνρ {ἰνιδ ἐπ ἐδ ἀαηοε ὁ 

ζαμενὴς δ᾽ ὁ χοροιτύπος --- Σιληνός ἐγ. 16θ. 

δ47 χρέος 

χορός] (-ός, -όν, -οἱ, -ὥὧν, -οὐς.) α. ἐγοο 
ἕστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν 
αὐτίκ᾽ ἀγῶνος Ῥ.9. 114. Ὁ. ελοὶν, 

ἐδονμς πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ᾽ ἐν 
Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός Ν. ὃ. 38. 

πόνοι χορῶν --- Ἱεες τ᾽ ἀοιδαί Δ. 8. 16. 

οἰχνεῖ τε Σεμέλαν ἐλικάμπνκα χοροί ἔτ. 76. 

19. ἔνθα ---- ἀριστεύοισιν ---- καὶ χοροὶ καὶ 
Μοῖσα καὶ ᾿Αγλαία ἔτ. 199. 3. σς. ἄανοδ, 
ἀανοὶπα οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρί- 
τῶν ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας 

Ο. 11. 9. παντᾷ δὲ χοροὶ παρθένων λυρᾶν 
τε βοαὶ καναχαί τ᾽ αὐλῶν δονέονται Ῥ. 

10. 38. ἱστάμεναι χορὸν [ταχύ]ποδα παρ- 
θένοι Πα. 2. 99. δεῦτ᾽ ἐς χορόν, ᾿᾽Ολύμπιοι 
ἦτ. 16. 1. πιστὰ δ᾽ ᾿Αγασικλέει μάρτυς 

ἦλνθον ἐς χορόν Παρθ. 2. 89. ἃ. ἔγαρᾷ. 
δαί. 1ςε χορόν Πα. 83. 101. 1ε χορὸν ὑπερ- 
τατί Πα. 13. ἃ. 10. 

χόρτος] ῥαΞίνε ὅσσα τ᾽ ἐν Δελφοῖσιν 

ἀριστεύσατε ἠδὲ χόρτοις ἐν λέοντος (αἱ 

Νοεπιοα) Ο. 18. 44. 

χράω] (ἰπιρέ. ἔχρεον ν. ].: δοτ. χρῆσεν: πιοὰ. 
δοτ. χρησάμενος: Ρᾶ55. δοζῖ. χρησθέν: οἵ. 

χρή, χρεών.) 8. ῥγοῤρῆξεν οἵ δῇ 

ογᾶοῖς ἐν δὲ Πυθῶνι χρησθὲν παλαίφα- 

τον τέλεσσεν Ο. 2. 39. Ἱέρεα χρῆσεν οἶἰκι- 

στῆρα Βάττον Ρ. 4. θ. πιεξ., σάφα δαεὶς 

ἅ τε οἱ πατέρων ὀρθαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν 
ἔχ'ρεον (ν.]. ἔχραον: ἐπμεβῖὶπ ἐξέχρεον 
1ηῖς}}. Σ ἐξεχρησμῴδουν) Ο. 1. 92. 

Ῥ. πιεὰ. εχρενίεηοε λατρίαν ᾿Ιαολ- 
κὸν πολεμίᾳ χερὶ προστραπὼν Πηλεὺς 

παρέδωκεν Αἰμόνεσσιν δάμαρτος 'ἵππο- 

λύτας ᾿Ακάστον δολίαις τέχναισι χρησά- 

μενος (ροβὲ Αἰμόνεσσιν ἀϊβ!Πηχιίς ϑοῆτ., 

ἤΑκαστος 8οτγίδοπ89: ταύταις εἰς πόρθησιν 

τῆς ᾿Ιωλκοῦ αἰτίᾳ χρησάμενος ὅτι ἐπεβονυ- 
λεύθη Σ: “᾿ἀγαπὶ ἐρτουνό 1΄ἀϑῖιιςο. ΡοΓ- 
Ἡάς,᾿᾿ Κεάατά, ἘσΟΒοΥΟΠ 68 βὺγ χρή, Ῥατὶβ, 

1968) Ν. 4. 68. 
χρεία] πεεὰ χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων 

ἀνδρῶν Ν. 8. 42. 
χρέος] (-ος ποζῃ., δος.) ἃ. ἀεδὶ τῃεξ., οἵ 

Ῥτγαῖϑε ονεὰ ἴο ἔδμα νἱοῖογ στέφανοι 

πράσσοντί μὲ τοῦτο θεόδματον χρέος 

Ο. 8. 7. ὁ μέλλων χρόνος ἐμὸν καταίσχυνε 
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χρέω 

βαθὺ χ'ρέος Ο. 10. 8. τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι 

τράχον ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ, νεώτατον 

καλῶν Ρ. 8. 88. ἐμὲ δ’ οὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν 

ἀκειόμενον πράσσει χρέος, αὖτις ἐγεῖραι 
καὶ παλαιὰν δόξαν ἐῶν προγόνων Ρ.9. 

104. δ. Ξεγυΐος, ἀπν ἦλθε καὶ Γανυ- 

μήδης Ζηνὶ τωῦτ’᾽ ἐπὶ χ'ρέος Ο. 1. 46. 
Ὑπεριονίδας μέλλον ἕντειλεν φυλάξασθαι 

χρέος παισὶν φίλοις, ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι 
κτίσαιεν βωμὸν Ο. 7. 40. 

χρέω] ν. χράω. 
χρεών] (5ς. ἐστί) {ΐ ἐς πεοέεφανν α. (8... δ) 

ἐπί. ἐμὲ δὲ χ'ρεὼν φεύγειν δάκος Ρ. 2. 

δῶ. εἰ χρεὼν τοῦθ’ --- κοινὸν εὔξασθαι ἔπος 
Ρ. 8.2. ἐν λόγοις δ’ ἀστῶν ἀγαθοῖσιν 

ἐπαινεῖσθαι χρεών (δος. ᾿Αρισταγόραν: 
Θοἢςσ. : ἀγαθοῖς μὲν αἰνεῖσθαι οοἀὰ.: ἀγα- 

θοῖσί μιν αἰνεῖσθαι Μίηρατο!}}) Ν. 11. 

17. 
χρή] (ἰπηροσβ., χρή: ἰπιρί. ἐχ' ρῆν, χρῆν: οἵ. 

χράω, χρεών.) ἐ ἐξ πξοεδδαν ο. (8ςο. 8) 

111. ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι κεῖνον --- χρὴ 
Ο. 1. 108. ἀρχομένου δ᾽ ἔργου πρόσωπον 

χρὴ θέμεν τηλαυγές Ο. θ. 8. χρὴ τοίνυν 

πύλας ὕμνων ἀναπιτνάμεν αὐταῖς Ο. 6. 27. 
ἀλλ᾽ ἐμὲ χ'ρὴ --- φράσαι Ο. 8. 74. παρὰ 

σκοπὸν οὐ χρὴ τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν 

χεροῖν Ο. 18. 94. χρὴ δὲ κατ᾽ αὐτὸν αἰεὶ 

παντὸς ὁρᾶν μέτρον Ῥ. 2. 84. χρὴ δὲ πρὸς 

θεὸν οὐκ ἐρίζειν Ῥ. 2. 88. χρὴ τὰἀ ἐοικότα 
πὰρ δαιμόνων μαστενέμεν Ῥ. 8. ὅ9. χρὴ 

πρὸς μακάρων τυγχάνοντ᾽ εὖ πασχέμεν 

Ῥ. 8. 108. σάμερον μὲν χρή σε παρ᾽ ἀνδρὶ 

φίλῳ στᾶμεν Ῥ. 4. 1. “ἀλλ᾽ ἐμὲ χ'ρὴ καὶ 
σὲ --- ὑφαίνειν" Ρ. Ἢ. 141. χρὴ μαλακὰν 

χέρα προσβάλλοντα τρώμαν ἕλκεος ἀμφι- 

πολεῖν Ρ. 4. 271. "εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν 

ἀντιφερίξαι, ἐρέω᾽᾿ Ῥ. 9. δ0. χρὴ δ᾽ ἐν 
εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ 

ΝΟ. δ. χρὴ δ᾽ ἀπ᾽ ᾿Αθανᾶν τέκτον᾽ 

ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ν. ὃ. 49. ἀλλὰ τὸ μόρ- 

σιμον ἀπέδωκεν. ἐχρῆν δέ τιν᾽ ἔνδον ἄλσει 

παλαιϊιτάτῳ Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν 

ἔμμεναι Ν. 7. 44. κερδέων δὲ χ'ρὴ μέτρον 

θηρενέμεν Ν. 11]. 47. χρή νιν εὑρόντεσσιν 

ἀγάνορα κόμπον μὴ φθονεραῖσι φέρειν 

γνώμαις 1. 1. 48. εὐκλέων δ᾽ ἔργων ἄποινα 
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χρῆσις] ἃ. -- χρεία, πεεὰ 

χρησμός] ῥνοῤλεον 

χρηστήριον] (Ξεαἱ οἵ α} ογαεῖε 

χρηστήριον 

χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν ἐσλόν, χρὴ δὲ κωμά- 
ζοντ᾽ ἀγαναῖς χαρίτεσσιν βαστάσαι (15) 
Ι. 8. 1---8. χρὴ δὲ πᾶν ἕρδοντ᾽ ἀμαυρῶσαι 

τὸν ἐχθρόν 1. 4. 48. χρὴ δ᾽ ἀγαθὰν ἐλπίδ᾽ 
ἀνδρὶ μέλειν. χρὴ δ᾽ ἐν ἑπταπύλοισι 
Θήβαις τραφέντα Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον 

προνέμειν (15) 1. 8. 16---6. καλῶν μὲν ὧν 

μοῖράν τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ παντὶ 

λαῷ δεικνύναι ἐγ. 42. 4. χρὴ δ᾽ ἄνδρα 

τοκεῦσιν φέρειν βαθύδοξον αἷσαν Πα. 2. δ7. 
περὶ δ᾽ ὑψικόμῳ ᾿Ελένᾳ χρῆν ἄρα Πέργα- 
μον εὐρὺν ἀιστῶσαι σέλας αἰθομένον πυρός 

Πα. 6. 96. ἀνδρὸς δ᾽ οὔτε γνναικός, ὧν 

θάλεσσιν ἔγκειμαι, χρή με λαθεῖν ἀοιδὰν 

πρόσφορον Παρθ. 2. 87. χρῆν μὲν κατὰ 

καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ ἔτ. 123. 1. 

κάπρῳ δὲ βουλεύοντα φόνον κύνα χρὴ 
τλάθυμον ἐξευρεῖν ἐγ. 284. 

χρῆμα] (χρῆμί(α) ποπι., αςο., -ατί(α), -ἀσι, 

-ατα.) ἃ. αεἰΐοη πεκμαίρει χρῆμ᾽ ἕκα- 

στον Ο. 6. 74. ἄνεν δὲ θεοῦ, σεσιγαμένον 
οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστον Ο. 9. 104. 

τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα 
πάν 1. 8. 14. Ῥ. Ρ]. "ποπν τὸ τὼὠρ- 

γείου φυλάξαι ῥῆμ᾽ --- “χρήματα χρήματ᾽ 
ἀνήρ (οἴ. Αἰκαῖοβ, Ζ87 1,.-Ρ.} 1. 2. 11. 
ἢ περὶ χρήμασι μοχθίζει βιαίως ἔτ. 123. 7. 

“"“ὦ τάλας ἐφάμερε, νήπια βάζεις, χρήματά 

μοι διακομπέων᾽᾽'" τ. 1δ7. 

ἔστιν ἀνθρώ- 
ποις ἀνέμων ὅτε πλείστα χρῆσις Ο. 11]. 2. 

Ἐ. --Ἠ χρησμός, ογαςσιίαν γεῤὶν κοιτά- 

ξατο νύκτ᾽ ἀπὸ κείνου χρήσιος Ο. 18. 76. 

ς. -Ξ- χρέος, Ξσεγυίΐςς πράσσει γὰρ ἔργῳ 
μὲν σθένος, βουλαῖσι δὲ φρήν --- (Αγησι- 

δάμον παῖ, σέο δ᾽ ἀμφὶ τρόπῳ τῶν τε καὶ 
τῶν χρήσιες Ν. 1. 80. 

σὲ δ’ ἐν τούτῳ λόγῳ 
χρησμὸς ὥρθωσεν μελίσσας Δελφίδος αὐτο- 

μάτῳ κελάδῳ Ρ. 4. 60. 

Ζηνὸς ἐπ᾽ 

ἀκροτάτῳ βωμῷ τότ’ αὖ χρηστήριον 
θέσθαι κέλευσεν (πὸ αἰΐᾶτ οἱ Ζειβ αἱ 

ΟΙνπιρίαᾳ, οἴ. Ο. 8. 8) Ο. 6. 70. χρη- 

σ[τ]ηρι Πα. 6. 71. Ἰαντεσι χρηστήριον 

Πα. 7. 18. Μοισαίαις ἀνατιθεὶς τέχναισι 

χρηστήριον (ἔπε οτϑοῖὶς οἱ Τεηοσοβ ἐὰ ἴδ 



χρίμπτω 

ἴστηρ]α οἱ ΑΡΟΙΙο β8πιθῆτοβ δὲ Τα Ὀ65) 

Πα. 9. 40. 

χρίμπτω] ρά58., δὲ δγομρῆ ἰΘῊ ὄφρα τὸν 
Εὐρνάλας ἐκ καρπαλιμᾶν γενύων χριμ- 

φθέντα σὺν ἕντεσι μιμήσαιτ᾽ ἐρικλάγκταν 
γόον [ονεεά ἰνοηι Ῥ, 12. 321. 

χρίω] γεὸ ο» ἀντίτομα στερεᾶν ὀδυνᾶν 
δῶκε χρίεσθαι Ῥ. 4. 222. 

χροΐζω] πιεὰ., λαυδ οπε'ς δκίη ἰομολεά, {6 

ωδἱ᾿ Ὑμέναιον, ὃν ἐν γάμοισι χροῖ- 
ζόμενον [Μοῖρα] σύμπρωτον λάβεν Θρ. 38. 7. 

Χρομίος} 505 οἱ Ηαρεβίἀαπιοβ, οἰ ἤζοη οἵ 
ϑυσζᾶςουβε δηὰ Αἰΐῃα, ἃ βεῆεγα) οὗ Ηΐθτοῦ, 

νἱοΐονς ἱπ οδαστίοξς γδοίηρ. ἄρμα δ᾽ 
ὀτρύνει Χρομίου Νεμέα τ’ ἔργμασιν νικα- 
φόροις ἐγκώμιον ζεῦξαι μέλος Ν.1. 7. 

κωμάσομεν παρ᾽ ᾿Απόλλωνος Σικνωνόθε, 

Μοῖσαι, τὰν νεοκτίσταν ἐς Αἴτναν «--- 
ὄλβιον ἐς Χρομίου δῶμ᾽ Ν. 9. 8. Χρομίῳ 

κεν ὑπασπίζων παρὰ πεζοβόαις Ν. 9. 834. 

φιάλαισι ---, ἄς ποθ’ ἵπποι κτησάμεναι 

Χρομίῳ πέμψαν Ν. 9. 82. 
χρόνιος) α. ἐπάπγίηρ τόνδε κῶμον, χρο- 

νιώτατον φάος --- ἀρετᾶν Ο. 4.10. ἁ δ’ 

ἀρετὰ κλειναῖς ἀοιδαῖς χρονία τελέθει Ρτ. 

Ῥ. 8. 116. ῥῆμα δ’ ἐργμάτων χρονιώτερον 
βιοτεύει Ν. 4. 6. Ῥ. ἐη 4λ:ὲ ἐπὰ, οοηεΐηρ 

ἐπ ἄμα σοι ε ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Ἄρει 
πέφνεν τε ματέρα Ρ. 11. 86. 

χρόνος] (-ος, -ου, -ῳ, -ον.) ἐέηιε, οἱ. Ἐτἄπκεὶ, 
ἍΔΕ, 201{.; νᾶπ ἴξευνεη, 783---δ. ἃ. 

"ποριε δευτέρῳ χρόνῳ Ο. 1. 48. ἄλλῳ 
χρόνῳ Ο. 3. 87. “Χχρόνῳ ὑστέρῳ" Ρ. 4. δὅ. 
ἀλλ’ ἔσται χρόνος οὗτος, ὃ καί τιν᾽ ἀελπτίᾳ 
βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ 

δ᾽ οὔπω Ρ. 12. 80. ΡΒ. (ῥενίοά οἱ) Ιἐνιδ 

εἴη σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον πατεῖν 
Ο. 1. 116. "παρὰ τὸν ἁλικίας ἐοικότα χ'ρό- 
νον᾿᾽ Ο. 4. 27. ὁ δ’ ἐπαντέλλων χρόνος 

τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι Ο. 8. 28. ἕκαθεν 
γὰρ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος Ο. 10. 7. 

κεῖνον κατὰ χ'ρόνον Ο. 10. 102. ἐν μικρῷ 
-- χρόνῳ Ο. 12. 12. τὸν προσέρποντα 

χ'ρόνον Ρ. 1. δ΄. Μολοσσίᾳ δ᾽ ἐμβασίλευεν 

ὀλίγον χρόνον Ν. 7. 89. ὥριον ποτὶ χρό- 
νον Πα. 8. 14. ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ 
(δὲ ἴῃς ΠοΙρμῖς ΤὨοοχοηΐα) Πα. 6. δ. 7αι 

δ49 χρῦσα! , Ὃν 

κείνῳ χρόνῳ Δ. 4. ἀ. 1. ἦν διακρῖναι ἰδόντ᾽ 
(οὐ) πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος" ἐς. 168. 6. 

ς. {πιε, ἐοιγϑδ οἱ ἐΐνια τὸν ὅλον ἀμφὶ 
χρόνον Ο. 2. 80. ἐν παντὶ χ'ρόνῳ Ο. 6. 86. 

χρόνῳ σύμπαντι Ο. 6. 66. μὴ θράσσοι 
χρόνος ὄλβον ἐφέρπων Ο. 6. 97. ἐν δὲ μιᾷ 
μοίρᾳ χρόνον Ο. 7. 94. χρόνον ἅπαντα 

Ο. 13. 26. ὁ πᾶς χρόνος Ῥ. 1. 46. μὴ φθινο- 

πωρὶς ἀνέμων χειμερία κατὰ πνοὰ δαμα- 

λίζοι χρόνον Ξςεαςοη Ῥ. ὅ. 121. ἀγχομένοις 

δὲ χρόνος ψνχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφά- 
τῶν (ν. σεῖῦοσ, ΤΑΡΑ, 1962, 80---8) 

Ν. 1. 46. αὐτὸν μὰν ἐν εἰρήνᾳ τὸν ἅπαντα 

χρόνδν ἐν σχερῷ ἡσνχίαν --- λαχόντ᾽ 
Ν. 1. 69. ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ᾽ ἔπειτ᾽ 

ἂν χρόνον Ν, 8. 49. εὖ οἶδ᾽ ὅτι χ'ρόνος 
ἕρπων πεπρωμέναν (8ς. ἀρετάν) τελέσει 

Ν. 4. 43. ὁ δὲ λοιπὸς εὔφρων ποτὶ χ'ρόνος 
ἕρποι Ν. 7. θ8. οὐχ ὁμῶς πάντα χ'ρόνον 

θάλλων ὁμιλεῖ 1. 8. 6. κλέονται --- μυρίον 
χρόνον 1. δ. 28. μή μοι μέγας ἕρπων κάμοι 

ἐξοπίσω χρόνος ἔμπεδος Πα. 2. 27. ἂν εὖὐ- 

χοίμαν --- γένει εὐτυχίαν τετάσθαι ὁμαλὸν 

χρόνον Παρθ. 1. 14. ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρό- 
νον (τ. 133. δ. ἐ8ρ., χρόνῳ, ἐν χρόνῳ, ἐπ 

ἐοίγϑε οἱ ἰἕπε, οἵ. Ῥ. 4. δδ, χρόνῳ μὲν φά- 

νεν Ο. 10. 86. ἐν δ’ αὖτε χρόνῳ Ρ. 8. 96. ὁ 

δ᾽ ἦρα χρόνῳ ἵκετ᾽ Ρ. 4. 78. τάν ποτε Καλ- 
λίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ νᾶσον (Βοεςκῇ: 

ἄν ποτε οοἀά.: ἔν ποτε Ομδεγ8) Ῥ. 4. 288. 

ἐν δὲ χ'ρόνῳ Ρ. 4. 291. βία δὲ καὶ μεγάλαν- 

χον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ Ρ. 8. 16. θάνεν μὲν 
αὐτὸς ἥρως ᾿Ατρείδας ἵκων χρόνῳ κλυταῖς 
ἐν ᾿Αμύκλαις Ρ, 11. 82. ἐν χρόνῳ δ᾽ ἔγεντ᾽ 
᾿Απόλλων ἐς. 88 Ὁ. (-- ἔτ. 147 5.ἢτγ.) λάμ- 

πεῖ δὲ χ'ρόνῳ ἔργα μετ᾽ αἰθέρ᾽ ἀερθέντα ίτ. 

227. ἀἁ. ργὸ ροῖβ.0 χρόνος, ὁ πάντων 
πατὴρ Ο. 2. 17. ὃ τ’ ἐξελέγχων μόνος ἀλά- 
θειαν ἐτήτυμον Χρόνος Ο. 10. δδ. ἄνακτα 

τὸν πάντων ὑπερβάλλοντα Χρόνον μακά- 

ρὼν ἐγ. 38. ἀνδρῶν δικαίων Χρόνος σωτὴρ 

ἄριστος ἔτ. 169. ε. ἔταζ. Ἰν χρόνον 

ὀρνύει Πα. 4. 11. 
χρῦσδλ ἀκᾶτος, -ον] υυἱλ ροϊάεη ἀἰςία.} 

χρυσαλακάτοιο πόσις ᾿Αμφιτρίτας Ο. θ. 

104. ποντίαν χρυσαλακάτων τινὰ Νηρεί- 
δων πράξειν ἄκοιτιν Ν. ὅ. 8δ. χρυσαλακά- 



χροσάμπυξ 

του --- Λατοῦς (οοἀά.: χρυσοπλοκάμον 

Ἠετγπιδηη) Ν. 6. 86. χρυσαλάκατον Μελίαν 
ἐγ. 39.1. χρυσαλακάτον --- Λατοῦς Θρ.8.1. 

χρυσάμπυξ) «4. ευἱὲλ ροίάεη λαϊνγδαπά 

χ'ρυσάμπῦκα --- Λάχεσιν Ο. 7. 64. χρυ- 

σαμπύόκων --- Μοισᾶν Ρ. 8. 89, 1. ὃ. 1. τὰς 

χρυσάμπῦκας ἀγλαοκάρπους τίκτεν ἀλα- 

θέας “ὥρας ἔς. 80. 6. Ρ. οὐϊὰ ροϊάδη 

ομεεκ-βίεςες χρυσάμπῦκα --- χαλινὸν 
(ἀντὶ τοῦ χρυσᾶ φάλαρα ἔχοντα Σ.) 
Ο. 18. θ8. 

χρυῦσάνιος)] ουἱεὴ, ροϊάρηι νεῖν πότνια 
θεσμοφόρε χρυσάνιον (8ς. Φερσεφόνα: οἔ. 

Ῥαυ., 9. 23. 8, ἐν τούτῳ τῷ ἄσματι ἄλλαι 
τε ἐς τὸν “Αἰδην εἰσὶν ἐπικλήσεις καὶ ὁ 

χρυσήνιος) τ. 87. 

χρῦσάορος) -- χρυσάωρ. χρυίσάορος) 
παῖς (βϑρῃ. 516}}: χρυ[σαο]ραιῖς ΘΟ: 

Σ Ἠοἱ. ἱῃ Ῥ. Οχυ. 1087. 26: μίο Σ δάΐζεγε 
δαϊοονοτυπι, οχχ., ἀυοτγιιπὶ σ8830.8 ΠΟΙΉ. 

οαπάσπι ἔογηλατα ἐχθοῖ δίας σεποῦνῃυβ 

86). ῬΠηδτ ἂὖ οδάδῃ σαάϊοα ἀυς) 

4: 380. 
χρυσάρματος, -ον] δὲ ροίάεν: οδανίοί 

χρυσάρματος --- Μήνα Ο. 8. 19. χρυσ- 
αρμάτου Κάστορος Ρ. ὅ. 3. ὦ χρνυσάρματοι 
Αἰακίδαι (τίμιοι κατὰ τὰ ἅρματα Σ.} 1. 6. 

19. οἵ. Σ, Ρ. 2 ἰηβοσγ., καταφέρεσθαι --- τὸν 
Πίνδαρον εἰς τὸ --- τὰς Θήβας χρυσαρμά- 

τοὺς προσαγορεύειν (ἃ βρισαρμάτοις Δ. 
Ὡ. 26 βρεοΐασε ρυϊδξ 5161}: ροζυϊξ ροεῖβδ 

ΒΙπρυϊασοῦ πυποτατλα ἀβύγραγα, τοί. 

Τυτγη) ἔς. 323. 
χρύσασπις] υυἱ(ν ροϊάφη «λιέεϊὰ 

Θήβα!ι.1. 1. 
χρῦσάωρ] ωἱῇ ροϊάενι ἱπείγιιοη ἱ. 6. ἴγτα 
χρυσάορα Φοῖβον Ρ. δ. 104. ᾽Ορφέα χ'ρυ- 

σάορα Θρ. 8. 12. 
χρύσεος) (-ἕῳ, -εον, -ἔων, -ἕων, -ἔοις: -ἔα, 

τας, -ἐας, -ἐᾳ, -ἐαν, -ἔα, -εαι, -εᾶν, -ἑαισ(!), 
κἑαισίιν), -ἑας; τέῳ, -εον, -ἐων, -ἔων, τέοις: 

ΒΥ π26 915 18 Δ] οὐνεὰ ΟἿἹῪ ΠΟπ ἴδε ἢἔγϑὶ 

81 0]ς 18 Ἰοηρ: χρῦσ- οσουτβ 10 εἰπιε8, 

Ο. 1. 87, Ρ. 8. 13, Ρ. 4. 4, 144, 281, Ρ. 9. 
δ6, Ρ. 10. 40, Ν. δ. 7,1. 2. 43, Πα. θ. 92.) 
ἃ. ροίάεη οἱ [ληρ5, ᾿. 6. τηδὰς οἱ, ἀδοογαξεὰ 

νὴ ροϊά; 680. οὗ [δὲ ἡ ΒΟ ὈοΙοβ8 ἴο 

χρύσασπι 

δ0 χρύσεος 

ες ροά3. θεὸς ἔδωκεν δίφρον τε χρύ- 

σεον πτέροισίν τ᾽ ἀκάμαντας ἵππους Ο. 1. 
87. χρυσέας ὑποστάσαντες --- κίονας Ο.6.1. 

βρέχε θεῶν βασιλεὺς ὁ μέγας χρυσέαις 
νιφάδεσσι πόλιν (Ττίςϊ!.: -ἑαισι ςοάά.) 

Ο. 7. 84. χρυσέα φόρμιγξ Ῥ. 1. Σ. χ'ρυ- 

σέοις τόξοισιν Ῥ. 3. 9. Κρόνον παῖδας βασι- 

λῆας ἴδον χρυσέαις ἐν ἕδραις Ῥ. 8. 94. 

χρυσέαν --- φιάλαν Ρ. 4. 198. ᾿᾿ἄφθιτον 
στρωμνὰν ἀγέσθω, κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ 
θυσάνῳ᾽" Ῥ. 4. 281. ἕνεικέ τε χρυσέῳ παρ- 

θένον ἀγροτέραν δίφρῳ (5... ᾿Απόλλων) 
Ρ. 9. 6. “δώμασιν ἐν χρνσέοις (1π ΟἸντα- 

Ῥο5) Ρ. 9. δ6. χρυσέων ἐς ἄδυτον τριπόδων 

θησανρὸν Ῥ. 11. 4. φόρμιγγ᾽ ᾿Απόλλων 

ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκων 
Ν. δ. 24. χρυσέων δ᾽ Αἴας στερηθεὶς ὅπλων 

φόνῳ πάλαισεν Ν. 8. 37. “οὐρανοῦ ἐν 

χρυσέοις δόμοισιν᾽᾽ Ν. 10. 88. χρυσέων 

οἴκων ἄναξ (3.. Ἡρακλέης) 1. 4. θ0. χάλ- 

κεοι μὲν τοῖχοι --- χρύσεα! δ᾽ ἐξ ὑπὲρ 

αἰετοῦ ἄειδον Κηληδόνες (οὐ εἶα τἰτὰ 
Ὀεῖρμῖς ἔοαρὶα οὐ Αροΐο)ὴ Ὦα. 8. 70. 

κεκρότηται χρυσέα κρηπὶς ἱεραῖσιν ἀοιδαῖς 

ἐγ. 194. 1. μάλων χρυσέων φύλαξ (β8.. ΠΙν- 

δαρος) ἔτ. 388. χρυσέων βελέων ἐντὶ τραυ- 
ματίαι (οὗ ἴοβΒε τερον ἴογ μοὶ) ἔτ, 228. 

Ὁ. ροίά ἴῃ ςοἴουτς “σθένος ἀελίου χρύ- 
σεον λεύσσομεν᾽" Ρ. 4. 144. ὦ χρυσέᾳ κόμᾳ 

θάλλων --- Λοξία 1. 7. 49. νέφεσσι δ᾽ ἐν 
χρυσέοις ᾿Ολύμποιο Πα. θ. 92. τότε χρύ- 

σεαῖ ἀέρος ἔκρυψαν κόμαι ἐπιχώριον κατά- 
« σκῖον νῶτον ὑμέτερον Πα. 6. 137. ς. 

νιαρηίξ επί, ἐρίοπαϊά, οὗ Ὠοτγβαβ, χρυ- 
σέαισί τ᾽ ἀν᾽ ἵπποις (Ετ. Θομπκα : «αισίν 

ἀν’, -ἐαις κἀν οοἀάὰ.) Ο. 1. 41. ἀν᾽ ἵπποις 

χρυσέαις Ο. 8. δ1. χρυσέαισιν ἵπποις ἔς. 

80. 2. οὗ Ἔσσονγῃβ, κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυ- 
σέας ἐλαίας ἀδυμελῆ κελαδήσω Ο. 11. 18. 

δάφνᾳ τε χ'ρυσέᾳ κόμας ἀναδήσαντες Ῥ. 
10. 40. ᾽Ολυμπιάδων φύλλοις ἐλαιᾶν χρυ- 

σέοις μιχθέντα Ν. 1. 17. οἱ ροάς, χρύσεαι 
παῖδες εὐβούλου Θέμιτος Ο. 18. 8.1. ἀπὸ 

χ'ρυσεᾶν Νηρηίδων Ν. δ. 7. χρυσέας ἐν 
γούνασιν πίτνοντα Νίκας 1. 2. 26. αἰτέο- 
μαι χρυσέαν καλέσαι Μοῖσαν 1. 8. δ. ρ6- 

ΟΓΑΙγ, ὑγίειαν ἄγων χρυσέαν Ρ. 8. 78. 



χρυσόθρονος, -ον 

χρυσέων Διὸς αἰετῶν Ρ. 4. 4. χρυσέα κλυ- 
τόμαντι Πυθοῖ Πα. 6. 1. 

χρυσόθρονος, -ον] ἰλνοπεά ἰη ροϊά χρυ- 

σοθ'ρόνονυ --- Κυράνας Ρ. 4. 260. χρυσό- 
θ'ρονον Ἥραν Ν. 1. 87. ματρί τε χρυσο- 
θρόνῳ (Ὀειαοῖογ) τ. 846. 2, 

χρυσόκαρπος] οἱ} ροίάεη γι καὶ χρυ- 
σοκάρποισιν βέβριθε (δενδρέοις) (βυρρῃ. 
Ψ.: χρυσέοις καρποῖς ΒοεΟΚΏ: οὗ 186 

σουηίγγ οὗ ἔδιε Ὀϊο58εἃ ἀεαὰ) Θρ. 7. δ. 

χρυύσόκερως} υὐἐ ροίάσν, ρἐδεὰ ἄονης 
χρνσόκερων ἔλαφον θήλειαν Ο. 8. 29. κατὰ 
χρυσόκερω λιβανωτοῦ (530. εὔχεσθαι: «οἱ. 

ῬΡΟΤΡὮγΥτ., ἀθ δυϑθηθρηϊία, 2, 1δ, τοῦ Θετ- 
ταλοῦ ἐκείνου (τοῦ) τοὺς χρυσόκερως βοῦς 

καὶ τὰς ἑκατόμβας τῷ Πυθίῳ προσάγοντος 
Σ, Ατίϑῆά., 2, 91Κ, ὁ Πίνδαρος διασύρων 

τινὰ πλούσιον ὡς ἄγαν τρυφῶντα) ἐτ. 829. 
χρῦσοκόμας] ορίὩ. οἱ Αρο]]ο, ροϊάφη λαϊνεᾶ 

(ς(. 1. 7. 49.) ᾿Απόλλων ---- ὁ χρυσοκόμας 
Πα. ὅ. 41. ρῥτὸ δαῦ8., ὁ χρυσοκόμας Ο. 6. 
41, Ο. 1. 82. 

χρυσόπεζα) (ςξ. ἀργυρόπεζα.) οὐ ρκἰάεὰ 
[ει Ἰχρνσοπεζαί (85. 1ο ἢ) ἔτ. δ1 ἔ. Ὁ. 

χρϑσόπεπ'λος, -ον] οἱἑὦ ροϊάθη νοῦ χρυ- 
συπέπλου Μναμοούνας Ι. 6. 78. 

χρυσόπλοκος 2] τυἱ(ῥ' ροϊάδη ἰγϑςδες χάριν 
[ἀμ͵φέπων χρυ[σο͵]πί (ϑιρρ. 1Οὔ 6]: χρυ- 

[σο]πίλοκοις] (Μοίσαις) βρ». ὅπὲ}}, πε- 

βϑηῖς 1,οὔε]) ἐγ. 216 Ὁ. 8. 

χρῦσόρᾶἄπις, χρυσόρραπις) ερίτι. οἱ Ηετ- 
ταοβ, μὴ ροίάδη τυαπὰ “Ἑρμᾶς χρυσό- 

ράπις Ῥ. 4. 178. χρυσόρραπιν ὦρσεν Ἕρ- 

μᾶν Δ, 4. 87. 
χρυσός] (-ός, -οὔ, -ᾧῷ, -ὀν: χρῦσ-, Ὀυϊ χρῦσ- 

Ν. 7. 78.) φοϊά ὁ δὲ χ'ρυσὸς αἰθόμενον 

πῦρ ἅτε διαπρέπει νυκτί Ο. 1. 2. ἄνθεμα 
δὲ χρυσοῦ φλέγει Ο. 2. 72. κτεάνων δὲ 
χ'ρυσὸς αἰδοιέστατος Ο. 8. 43. πολὺν ὕσε 

χ'ρυσόν Ο. 7. 60. ἔτραπεν καὶ κεῖνον ἀγά- 
νορι μισθῷ χρυσὸς ἐν χερσὶν φανείς Ρ. 8. 

δῦ. πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ 
πρέπει καὶ νόος ὀρθός Ρ. 10. 67. υἱὸς 
Δανάας" τὸν ἀπὸ χ'ρυσοῦ φαμὲν αὐτορύ- 

του ἔμμεναι Ρ. 12. 17. ὁ χρυσὸς ἀψόμενος 

αὐγὰς ἔδειξεν ἁπάσας Ν. 4. 82. Μοῖσι τοι 
κολλᾷ χρῦσόν (ἰ. ε. τὸν ὕμνον) Ν. 7. 78. 

δ81 χώρα 

χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ’ ἕτεροι ἀπέραν- 
τον (5.. κτήσασθαι) Ν. 8. 87. τριπόδεσσιν 

ἐκόσμησαν δόμον καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί 
τε χρυσοῦ 1.1. 20. Θεία, σέο ἕκατι καὶ 
μεγασθενῆ νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περι- 

ὥὦσιον ἄλλων 1. ὅ. 8. οἰνοδόκον φιάλαν 
χρνσῷ πεφρικυῖαν 1. 6. 40. ἢ χρυσῷ μεσο- 

νύκτιον νείφοντα δεξαμένα τὸν φέρτατον 
θεῶν (Ξς. Θήβα) 1. 7. δ. βασανισθέντι δὲ 
χρυσῷ τέλος Πα. 14. 88. διδάξαμεν χρυ- 
σὸν καθαρᾷ βασάνῳ ἐγ. 122. 16. Διὸς παῖς 

ὁ χρυσός ἴτ. 222. 1. δἀῃᾶ 80, ἃ ροϊάεῃ 
οὈ͵]εοὶ, παῖς ἔπορεν δαμασίφρονα χρυ- 

σόν (εἶ. χρυσάμπυκα χαλινόν ν. 66.) 

Ο. 18. 18. 

χρϑσοστέφᾶνος, -ον] ογοιυπδά ισἱέδ ρβοϊά 

χρυσοστεφάνοιο --- Ἥβας Ο. 6. 67. χρυσο- 

στεφάνου δέ --- Ἥβας Ρ. 9. 100. μᾶτερ ὦ 
χρυσοστεφάνων ἀέθλων Οὐλυμπία Ο. 8.1. 

χροῦυσότοξος] υἱ!} ροϊάρη δοσ χρυσότοξον 
- παρὰ Πύθιον ᾿Απόλλωνα Ο. 14. 10. 

χρῦσοχαῖτα] ροϊάεη μαϊγδ ὁ χρνσοχαῖτα 
-- ᾿Απόλλων (Μοβοι.: -χαίτας οοἀά.) 

Ρ. ἃ. 16. 
χρυσοχίτων]) υἱἱὰ ροίάδη ἱμηΐς εὐάρματε 

χρυσοχίτων ἱερώτατον ἄγαλμα, Θήβα ἔτ. 
198. 

χρώς] (χρωτί, χροί, χρῶτα.) 4. εοίοιν (οἵ 
186 Ὀοάγ) “ὦ τέκνον, ποντίονυ θηρὸς 

πετραίον χρωτὶ μάλιστα νόον προσφέρων᾽" 
(1. 5. ἴ8 8684 ἀπεπῖοπα, ἐμαὶ πλδίοδο5 ἐϊ8 

οοἴουσ ἴο 1π6 τος κ8) ἐγ. 48. 2. Ῥ. δοᾶγ 

ἀσθενεῖ μὲν χρωτὶ βαίνων (5ς. Φιλοκτήτας) 

Ῥ.1. δδ6. ἢ μὰν ἀνόμοιά γε δάοισιν ἐν 

θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξαν Ν. 8. 28. πιεῖ., 
ἀλλ᾽ ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει (δος. φάμα 

παλαιά) 1. 4. 28. 
χῦτός] ᾿ἐφιίά καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν, 

Μοισᾶν δόσιν, ἀεθλοφόροις ἀνδράσιν πέμ- 
πων Ο. 7. 7. 

χώρα] (-ας, -αν.) ἰαπα οοινν καὶ ῥά μιν 
χώρας ἀκλάρωτον λίπον, ἁγνὸν θεόν Ο. 

7. 89. τεθμὸς δὲ τις ἀθανάτων καὶ τάνδ᾽ 
ἁλιερκέα χώραν παντοδαποῖσιν ὑπέστασε 
ξένοις κίονα δαιμονίαν (Αἰρίπα) Ο. 8. 28. 
ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθϑέμεν εὔανδρόν τε 

χώραν (Αἰτπ4) Ρ. 1. 40. χαρίεντα δ᾽ ἕξει 



χωρέω 

πόνον χώρας ἄγαλμα (Αἰἱρὶπα) Ν. 8. 18. 
“δεῦρο πάγκοινον ἐς χώραν ἵμεν᾽᾽ (ΟἸγτη- 

Ρἷ8) Ο. 6. 08. ς. ρίαες ἀλλ᾽ ἐπὶ χώρας 

αὖτις ἔσσαι δυσπαλὲς δὴ γίνεται (8.. πό- 

λιν) Ῥ. 4. 273. 
χωρέω)] Το ταχέως δ᾽ ἐπ᾽ ἀδελφεοῦ βίαν 

πάλιν χώρησεν ὁ Τυνδαρίδας Ν. 10. 18, 
χωρίς] Ῥτερ. ο. ρθῃ., ἀῤαγί ᾿γοηι ἔα 

ψάγίος) ἐνοολεὰ, αἰςίονίεα πεῖ. μαθὼν 
δέ τις ἀνερεῖ, εἰ πτὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον 

ὄαρον ἐννέπων Ν. 7. 69. 

ψαλμός] ριμολίης ἐν δείπνοισι Λυδῶν 

ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾶς ἀκούων πακ- 
τίδος ἔτ. 128. 8. 

ΨαλύχΙ[άδαι) ἃ ἴδηι ν οἱ Αἰρίθα.' τὰν 
Ψαλνχιαδᾶν δὲ πάτραν Χαρίτων ἄρδοντι 
καλλίστᾳ δρόσῳ (ΨαλῦχΙδαᾶν οοπὶ. Ἐτ. 
Βομιηία, τηϑῖτ. σαυβ8}}]. Ὁ. 68. 

Ψᾶμ ἄθεια)] ἀδυρπέες οἱ Νετεῦβ, νἱέθ οὗ 
Αἴδῖοβ, πηοίμεν οἵ ῬΏοκοθ:ὐ βία Φώκου 

κρέοντος, ὁ τᾶς θεοῦ ὃν ψΨαμάθεια τίκτ᾽ ἐπὶ 

ῥηγμῖνι πόντου Ν. δ. 18. 

ψάμᾶθος) «αν», ρεδδίος “χὠὡπόσαι ἐν 
θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς ψάμαθοι κύμασιν 

ῥιπαῖς τ’ ἀνέμων κλονέονται"" Ῥ. 9. 47. 

ψάμμος] Ξ- ψάμαθος ἐπεὶ ψάμμος ἀριθ- 
μὸν περιπέφευγεν Ο. 2. 98. 

Ψαῦμις) (-ἰος χοη., -Ἰ νοῦ: οὐ. Ῥ. Οχγ., 
222. 2. 22, σαμιου καμ[αριναίου : εἷς Ηδ]- 
Ιοηἰϑιεγαηρ ἀε8 ὈΑγΌΔυ ΒΟ θη 58 κα  βομθα 

Νδζηθηβ, Υ11.) βοὴ οὗ Ακγοι, οἱ ζδιηασίῃδ 

ἴῃ ϑίοῖγ, νἱοῖογ ἱπ ἴμ6 ΟἸγτωρίδῃη τὰ] 

ταῦς 462) Β5Ισ. Ψαύμιος γὰρ ἵκει ὀχέων 
(8.. κῶμος ὃ), ὃς ἐλαίᾳ στεφανωθεὶς Πισά- 

τιδι, κῦδος ὄρσαι σπεύδει Καμαρίνᾳ Ο. 4. 

11. ἀκαμαντόποδός τ᾽ ἀπήνας δέκευ γαύ- 

μιός τε δῶρα Ο. ὅ. 8. υἱῶν, ψαῦμι, παριστα- 

μένων Ο. ὅ. 33. 

ψαύόω)] ἃ. ἰομεῦ ς, βε. εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις 
ἀπάγεσθαι, ὃς ἂν πρῶτος θορὼν ἀμφί οἱ 
ψαύσειε πέπλοις Ῥ. 9. 120. Ὁ. τιεῖ,, 

δδ2 ψεῦδος 

πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν χωρὶς ἀθανάτων 

Ο. 9. 41. 
χῶρος] (-ος, -ον.) ργομ»ά, ῥίαεο, ἰαπὰ 

ἀλλ᾽ οὐ καλὰ δένδρε᾽ ἔθαλλεν χῶρος Ο. 8. 
28. ἑὸν ἐρημώσαισα χῶρον (8ο. δρῦς) Ρ. 4. 

269. Εὐρίπον τε συνέτεινε χῶρον ἴα. 9. 49. 
ὀδμὰ δ᾽ ἐρατὸν κατὰ χῶρον κίδναται Θρ. 
1. 8. 

σ. β6ῃ., αἰαὶ ἰο, σα ρονίθησα γλνκείας 
πρῶτον ἕἔψαυσ᾽ ᾿Αφροδίτας Ο. 6. 86. ποι- 

κίλων ἔψαυσας ὕμνων Ν. ὅ. 42. 

ψᾶφος] (ἡ: -ος, -ον, -ων, -οις.) ἃ. ῥσδδὶσ 

νῦν ψᾶφον ἑλισσομέναν ὁπᾷ κῦμα κατα- 
κλύσσει ῥέον Ο, 10. 98. ὡς μὰν σαφὲς οὐκ 

ἂν εἰδείην λέγειν ποντιᾶν ψάφων ἀριθμὸν 

Ο. 18. 46. Ὀ. γεοονΐ ἐν Μεγάροισίν 
τ' οὐχ ἕτερον λιθίνα ψᾶφος ἔχει λόγον 
(1. 6. δὴ ἰπβοσὶ βεὰ βΞἴ}ϑ)ὺ Ο. 7. 87. «. 

υνοίς κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις 'Οδυσσῆ 

Δαναοὶ θεράπενσαν Ν. 8. 236. πιείῖ., καὶ 
φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον περ᾽ αὐτᾶς 

(8ς. δρῦς: ν. (α]άοτ, Ο. Ε., 1948, 14) 

Ρ. 4. 365. 

ψευδής] [αἰξε, γεαΐ πελάγει δ᾽ ἐν πολυ- 

χρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ 
πρὸς ἀκτάν (45 ἃ τεϑυ]ὲ οὐ νἱπο- ἀπ ΔΙ ἢ) 

ἐσ. 124. 1. 

ψεῦδις) ἀδοε τ οὐ ψεῦδις ὁ μάρτυς 
ἔργμασιν ἐπιστατεῖ, Αἴγινα, τεῶν Διός τ᾽ 
ἐκγόνων τς. Ν. 7. 49. [ψεύδι (ςοηὶ. ΝΝΙΪ.: 

ψεῦδει οοὐά.) Ν. 8. 35.] 

ψεύδομαι) ξ ἐν ἡρωίαις ἀρεταῖσιν οὐ 
ψεύσομ᾽ ἀμφὶ Κορίνθῳ Σίσυφον μὲν πνκνό- 
τατον παλάμαις ὡς θεόν Ο. 18. δῶ. 

ψεῦδος] (-ει, -εἴ, -ος, -ἐων, -ἐστ(ν), -ἡ.} 1ἐδ, 

[αἱςεποοά δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις 

ἐξαπατῶντι μῦθοι Ο.1. 29. οὐ ψεύδεϊ 
τέγξω λόγον Ο. 4. 17. φωνὰν ἀκούειν ψευ- 

δέων ἄγνωτον Ο. 8. 67. ἐρύκετον ψευ- 
δέων ἐνιπὰν ἀλιτόξενον Ο. 10. 6. αἴ γε 

μὲν ἀνδρῶν --- ψεύδη μεταμώνια τάμνοισαι 



ψεύστας δ68 ὧ 

κυλίνδοντ᾽ ἐλπίδες Ο. 12. θ.ἁ ψευδέων δ᾽ 
οὐχ ἅπτεται Ῥ. 8. 29. “᾿ἐχθίστοισι μὴ 
ψεύδεσιν καταμιάναις εἰπὲ γένναν᾽" Ρ. 4. 

99. "σέ, τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θιγεῖν", 
Ρ. 9. 42. πολλῶν ἐπέβαν καιρὸν οὐ ψεύδει 

βαλών Ν. 1. 18. ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτανᾷ 

τε μαχανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τι Ν. 7. 22. 
μέγιστον δ᾽ αἰόλῳ ψεύδει γέρας ἀντέταται 
(ψεύδι ΝΝ11.) Ν. 8. 26. οὐ ψεῦδος ἐρίξω 
{τ. 11. μὴ πταίσῃς ἐμὰν σύνθεσιν τραχεῖ 
ποτὶ ψεύδει (ποπιρε υὐ βᾶχο, ΒοβοκὮ) 

(τ. 806. 8. ψεῦδος γλυκὺ μεθέπων ἄιδρις 
ἀνήρ (ἐἠμσίον;, οἱ ἴῃς οἱουά ἴῃ τὰς ἑοτγΏ 

οἱ ετγα, Ὁν ψοῖ Ζουβ ἀεοεϊνεά ἹχὶοὩ) 

Ρ. 2. 831. 

ψεύστας) ἐγέηξ ψεύσταν δὲ ποιητὸν 
συνέπαξε λόγον Ν. ὅ. 39. 

Ψεφεννός) ἐγ ἀαγάηεςς ταςῖ. ὃς δὲ δι- 

δάκτ᾽ ἔχει, Ψψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ᾽ ἄλλα 

πνέων οὔ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί (Ροτ- 
800: ψεφηνός οοἀὐά.) Ν. 8. 41. 

ψιθῦρός] Ῥτο 8υῦ5., υυλέτῥεονον οἷα ψιθύ- 
ρὼν παλάμαις ἔπετ᾽ αἰεὶ βροτῷ (Ἡεΐτα- 

ἀοτί: βροτῶν οοἀά.) Ρ. 2. 18. 

ψογερός) ὀϊΠεν-ἰοηρεά ψογερὸν ᾿Αρχί- 
λοχον Ρ. 2. δδ. 

ψόγος] 3αμὶ!- παρ σκοτεινὸν ἀπέχων 
ψόγον, ὕδατος ὦτε ῥοὰς φίλον ἐς ἄνδρ᾽ 
ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω Ν. 7. 61. 

Ψολόεις} τνιοκίηρ Ζεὺς δ᾽ ἐπ’ ᾿Ιδᾳ 

πυρφόρον πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν Ν. 

10. 711. 

ψόφος] τοὐἁ ὕδατι γὰρ ἐπὶ χαλκοπύλῳ 

ψόφον ἀιὼν Κασταλίας ὀρφανὸν ἀνδρῶν 
χορεύσιος ἦλθον Πα. 6. 8. 

ὧὦ] (νἱῖἢ οταϑίβ, Ρ. 4. 260, Ρ. 8. 61, 80, 

1.1. 6,1. δ. θ, Πα. 13. ἀ. 4, ἐς. 206. 2: ν. 

ἐ3Ρ. ΚαγλΌυβ, Αὐγεάεοίοσταου, 184{{.) ἰπ 

ἱηνοςδίοη, δἀάγεβα ἀλλ᾽ ὦ Κρόνιε παῖ 

“Ῥέας Ο. 2. 12, [ἀλλ᾽ ὦ Κρόνον παῖ (ν. Ἰ. 

ψῦχά] (-ᾷ, -άν, -ά, -ἀς.) 4. τον τὲ Ἰῖνε8 
ΟὨ αἰΐζογ ἀεδίμ. “κέλεται γὰρ ἐὰν 
ψυχὰν κομίξαι Φρίξος᾽" Ῥ, 4. 169. Κασσάν- 

δραν πολιῷ χαλκῷ σὺν ᾿Αγαμεμνονίᾳ 

ψυχᾷ πόρεν᾽ ᾿Αχέροντος ἀκτὰν παρ᾽ 
εὔσκιον νηλὴς γυνά Ῥ.11.21. ὦ Μέγα, 

τὸ δ᾽ αὗτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι 

δυνατόν Ν. 8. 44. ψυχὰν ᾿Αἰδᾳ τελέων οὐ 
φράζεται δόξας ἄνευθεν 1.1. 68. ἐς τὸν 
ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἕτει ἀνδιδοῖ 
ψυχὰς πάλιν, ἐκ τᾶν βασιλῆς ἀγανοί --- 
αὐξοντ᾽ (ν. 1. ψυχάν: 5ς. Φερσεφόνα) ἔτ, 
138. 8. Ρ. Πίε ἀτυζόμενοι ψυχὰς βά- 

λον Ο. 8. 89. ἐν πολέμῳ τόξοις ἀπὸ ψυχὰν 

λιπὼν Ρ. 8. 101. ἀγχομένοις δὲ χρόνος ψυ- 

χὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων (86. οὗ [μς 

βογροηβ8) Ν. 1. 47.-: ς. ἴῃ ξΌΠΟΓΔΙ, φομὶ, 

φρίγ, εαγί ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν 

ψυχάν Ο. 8. 70. τλάμονι ψνχᾷ παρέμειν᾽ 
Ρ. 1. 48. “οὐκέτι τλάσομαι ψυχᾷ γένος 

ἁμὸν ὀλέσσαι'" Ῥ. 8. 41. μή, φίλα ψυχά, 
βίον ἀθάνατον σπεῦδε ΡῬ. 8. 61. ἂν περὶ 
ψυχὰν ἐπεὶ γάθησεν Ρ. 4. 122. κτεάνων 
ψυχὰς ἔχοντες κρέσσονας ἄνδρες Ν. 9. 82. 

χερσὶ καὶ ψυχᾷ δυνατοί Ν. 9. 89. μορφὰν 

βραχύς, ψυχὰν δ᾽ ἄκαμτττος [. 4. 68. 
ἃ. ἔγαρ. ἸὨνῦνχαν κενεωίν (τ. 1404.8δ (29). 

ψῦχρός] ἐνεεείπρ, εἶ  ὠπνοιαῖς --- Βορέα 
ψυχροῦ Ο. 8. 82. ψυχρᾶν --- εὐδιανὸν 
φάρμακον αὐρᾶν Ο. 9. 97. αἰθέρος ψυχρῶν 
ἀπὸ κόλπων ἐρήμου (5ςὮτ. : ψυχρᾶς οοὐά.) 

Ο. 18. 88. πιεῖ., ἐξ ἀδάμαντος ἢ σιδάρον 

κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν ψυχρᾷ φλογί 

τ. 128. 6. ἀυῦ., γνναικείῳ θράσει ἵψυ- 

χράν! φορεῖται πᾶσαν ὁδὸν θεραπεύων 
(ψυχάν Ἄοοπὶ. Θομποίάος: 41 4114) ἐγ. 123,9. 

ἀλλὰ) Ο. 4. θ.] ὦ πολιάοχε Παλλάς Ο. δ 

10. ὦ Φίντις, ἀλλὰ Ο. 6. 22. ὦ παῖ Σω- 
στράτου Ο. 6. 80. ἀλλ’ ὦ Ζεῦ πάτερ 
Ο. 7. 87. μᾶτερ ὦ --- Οὐλυμπία Ο. 8. 1. 

ἀλλ᾽ ὦ Πίσας ---- ἄλσος Ο. 8. 9. ὦ Μοῖσ᾽, 



δδ4᾽ 

ἀλλὰ σὺ Ο. 10. 8. ὦ Μοῖσαι Ο. 11. 17. 
ὦ --- Χάριτες Ο. 14. 8. (ὦ) πότνι᾽ ᾿Α- 

γλαία (Ξιρρ. Βοοοκὴ: οπι. οοἀά.) Ο. 

14. 18. ὦ φίλε Ρ. 1. 92. μεγαλοπόλιες 

ὦ Συράκοσσαι Ῥ. 2. 1. ὦ Δεινομένειε 

παῖ Ρ. 2.18. ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστον 

Ρ, 4. 69. "ὦ ξεῖν᾽" Ρ. 4. 97. ὦ ̓Αρκεσίλα 
Ῥ. 4.260. ὦ θεόμορ᾽ ᾿Αρκεσίλα, σύ τοι 
Ρ.0.5. [ὦ (ςοδὰ. σοηΐτα πιεῖσ.: ὁμοῖα 

Ἠατέυπε) Ρ. ὅ. 118.] ὦ Μεγάκλεες Ρ. 1. 
17. ᾿Ησυχία, Δίκας ὦ μεγιστόπολι θύγα- 

τερ Ῥ. 8. 2. ὦ παῖ Ρ. 8. 88. ὦναξ Ρ. 8. 67. 
ὦ "Αριστόμενες Ῥ. 8. 80. “ὦ ἄνα" Ῥ. 9. 44. 

ὦ Τελεσίκρατες Ρ. 9. 100. ὦ παῖδες ἱΆρμο- 

νίας Ρ. 11.7. ὦ φίλοι Ῥ.11. 88. ὦ ἄνα 
Ῥ. 12. 8. ὦ Τιμόδημε, σὲ δ᾽ Ν. 3.14. ὦ 

πολῖται Ν. 2, 24, ὦ πότνια Μοῖσα Ν.8.1. 

ὦ μάκαρ Ν. 7. 94. ὦ Μέγα Ν. 8. 44. εἶξον, 

ὦ ̓ Απολλωνιάς 1. 1. 6. ὦ Θρασύβουλε 
Ι. ἃ. 1,1. ἢ. 81. ὦ Μέλισσ᾽ 1. 4. 2. διὰ 
τεάν, ὥνασσα, τιμὰν 1. ὃ. 6. ἐν Νεμέᾳ 
μὲν πρῶτον, ὦ Ζεῦ 1. 6. 8. ὄμμε, ὦ χρυ- 

σάρματοι Αἰακίδαι 1. 6. 19. ὦ Ζεῦ 
πάτερ᾽᾽ 1.6. 42. “᾿σσεταί τοι παῖς ὃν 

αἰτεῖς, ὦ Τελαμών" 1.6. δΡ2Ω. ὦ Μοῖσα 

Ι. 6. δ7. ὦ μάκαιρα Θήβα Ι. ἢ. 1. ἄμμι δ᾽, 
ὦ χρυσέᾳ κόμᾳ θάλλων, πόρε, Λοξία 
1. 7. 49. ὦ νέοι 1. 8. 1. χαῖρ᾽, ὦ θεοδμάτα 
- πόντου θύγατερ ἔς. 38ς. 1. “᾿“ὦ τέκνον᾽᾽ 
ἧς. 438. 1. ὦ) Διὸς ᾿Ελλανίον φαεννὸν ἄστρον 

Πα. 6. 126. ὦ βαϑυδί Πα. 16. ς. 2. ὦ Μοῖ- 
σαι Πα. 8. 6δ. ὦ παναπί --- εὐγρύοπα 

Κρονίων᾽᾿ Πα. 84. 14. ἀκτὶς ἀελίου --- ὦ 

μᾶτερ ὀμμάτων Πα. 9. 2. ὦ πότνια Πα. 

9.10. ὦναξ Πα. 18. ἀ. 4. ὦ μαί Δ. 4. ἢ. 10. 

ὦ ταὶ λιπαραὶ --- ᾿Αθᾶναι ἐγ. 16. ὦ Ζεῦ 
Παρθ. 2. 391. ἄγοις, ὦ κλυτά, θεράποντα, 
Λατοῖ ἐς. ϑές. 8. ὦ Πάν ἔτ. 96. 1. ὦ μάκαρ 
τ. 96.1. ὦ παῖδες Ἵτ. 122. 7. ὦ Κύπρου 

δέσποινα ἔτ. 122. 18. ὦ Θρασύβουλ᾽ 
τ. 124. 1. ὦ τάλας ἐφάμερε ἐγ. 157. 

ὥνασσ᾽ ᾿Αλάθεια ἔς. 20δ. 2. ὦ τάν τ. 9316. 

4, 

ΦῚΊ[ ἴῃ Ἐχοϊαπιδ  ο8 ἰὴ ἰή, ὦ ἰὲ Παιάν 
Πα. 4. 81. ὦ πόποι ἔτ. 182. 

ὭὯδνος) (Εωαν-) ἃ τίνοσ ἱπ ϑίονϊγ, ἤον- 

ἱπρ ρᾶβδὲ Καπιαῦπα ἀείδει μὲν ἄλσος 

ὠὧδιίς 

ἁγνὸν τὸ τεὸν ποταμόν τε "ὥανον (ν. ]. 
"ωῳωανιν) Ο. ὅ. 11. 

"ΩὩαρίων) 50π οὐ Ἡγντίουβ; ἃ Ὠυπίος δηὰ 
εοπϑιοϊδείου. ἔστι δ᾽ ἐοικὸς ὀρειᾶν γε 

Πελειάδων μὴ τηλόθεν ᾿ῳαρίωνα νεῖσθαι 

Ν, 2. 12. ἀλόχῳ ποτὲ θωραχθεὶς ἔπεχ᾽ 
ἀλλοτρίᾳ ᾿ὡαρίων (5.. δλίετορας, Οεπορίο- 

εἰ 1146, νοὶ ροῖυβ υὑχοτί, 5861}} ἐγ. 72. 

ἐεξξε,, (εἴ. Θοῦγσ., [1921], 4101{.) Ἡγρίηυϑ, 

᾿Αϑβίτγοῃ,, 3. 84, Αὐιβιοτηδομυβ (Απαπιδου8 

., (Οἢϊ. 50 Ὦγ.) δαΐεπι αἷς φυσπάδμι Ηγτίοα 

{υ88. ὙΠΕΌΪ8, Ῥίμάδτιβ δυΐοπιὶ ἴῃ ἰΏ5018 

ΟΒίο εἴς. -- ἰε8ῖ. δὰ {τ. 72. Βέσαο, 

9. ἢ. 12, καὶ ἡ Ὑρία δὲ τῆς Ταναγραίας 
νῦν ἐστι πρότερον δὲ τῆς Θηβαίδος ὅπον 

ὁ Ὑριεὺς μεμύθενυται καὶ ἡ τοῦ ᾿ὡρίωνος 
γένεσις ἦν φησι Πίνδαρος ἐν τοῖς διθυράμ- 

βοις τ. 73. ν. τεβῖξξ., 8. ν. Πληϊόνα, 

Πελειάδες. 

"Ωᾶρϊώνειος] οἱ Ονὶον οὐ γὰρ φύσιν 
᾿ῳωαριωνείαν ἔλαχεν: ἀλλ’ ὄνοτος μὲν 

Ἰδέσθαι (8.. Μέλισσος: Οτίοῃ ν᾽5 δδπά- 

βοῆς 8δ8 ΜΟῚ] 88 ρίραπίς, Εδηποῖ; οἵ. 

; σκα,, Οἁ. 11. 310) 1. 4. 49. 
ὠῤ γύγιος] νγίένευα δασκίοις Φλειοῦντος 

ὑπ’ ὠγνγίοις ὄρεσιν (οζ. ΜῈ. οὐ Ἑυτ., 
Ἠες. 468) Ν. 6. 44. ᾿ωγυγιως! δὲ εὗρεν 
(Βοοοκ Ἃ οοπίοχίυ 1,.δοϊδηῖὶ: ορίτζείως, 

ορἱτείως οςοαά.) τ. 44. 

ὧδε) δες ας οἱϊοως ὧδ᾽ ἀμείφθη Ρ. 4. 

102. ἔειπεν δ᾽ ὦδε Ῥ. 4. 229. ὧδ᾽ εἶπε 
μαρναμένων (Ττῖο].: ὧδε δ᾽) Ῥ. 8. 48. 

ὠδίς] (-ἶνος, -ἷνα, -ίνεσσι, -ἴσιν.) ἃ. ἰαδοιν, 

ελ δέν ἦλθεν δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνων 
ὑπ᾽ ὠδῖνός τ᾽ ἐρατᾶς "ίαμος ἐς φάος (ὑπ᾽ 

ὠδίνεσσ᾽ ἐραταῖς οοηΐ. ΧΝ11.} Ο. 0. 43. τέκε 

οἱ καὶ Ζηνὶ μιγεῖσα δαίφρων ἐν μόναις 

ὠδῖσιν ᾿Αλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον 

σθένος υἱῶν Ρ. 9. 8δ. ἐπεὶ σπλάγχνων ὕπο 

ματέρος αὐτίκα θαητὰν ἐς αἴγλαν παῖς 

Διὸς ὠδῖνα φεύγων διδύμῳ σὺν κασιγνήτῳ 
μόλεν Ν. 1. 86. ἀλλ᾽ ἁ Κοιογενὴς ὁπότ᾽ 

ὠδίνεσσι θυίοισ’ ἀγχιτόκοις ἐπέρα νιν 
ἐς. 88. 8. ἁνίκ᾽ ἀγανόφρων Κοίου θυγά- 
τηρ λύετο τερτνᾶς ὠδῖνος Πα. 12. 14. 

Ῥ. Ῥγερμαμγ κρύψε δὲ παρθενίαν ὠδῖνα 

κόλποις Ο. 0. 31. 



ὠθέω 

ὠθέω͵] ςλουε ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα --- 
ὥθεον (ν. ἀπωθέω) ἔτ. 166. 4. 

ὠκεανΐς) οἱ οὐεαη (. ἀἀ)]. νᾶσον ὠκεανί- 
δες αὖραι περιπνέοισιν Ο. 2. 171. 

"Ωκεανός) (-οὔ, -οἵο.) α. ῬΙο Ῥέεῖβ., Οὔέαη 
᾿ΟὨπκεανοῦ θύγατερ (3ς. Καμάρινα, οἡ {πὸ 
δια αη ςοαβὲ) Ο. δ. 2. ἐξ ᾿ὠκεανοῦ γένος 

ἥρως δεύτερος (9ς. Ὑψεύς, 8οπ οἵ Ῥεπεϊο8) 
Ρ. 9. 14. ἀγ)λαάν τ᾽ ἐς αὐλὰν ᾿κεανοῖο[ 

- "νυν Μελίας Πα. 17. 4. οἵ. κόρα --- ᾿ὠὨκεα- 

νοῦ Μελία Πα. 9. 483. Ὁ. οὐξαν βοιηϊ- 

Ῥεσβοηίῆςὰ “{ξ ᾿κεανοῦ φέρομεν νώ- 

τῶν ὕπερ γαίας ἐρήμων ἐννάλιον δόρυ" ̓  
Ῥ. 4.26. ἕν τ’ ᾿ωὠκεανοῦ πελάγεσσι μίγεν 
πόντῳ τ᾽ ἐρυθρῷ Ρ. 4. 261. Θέμιν --- 
᾿ωὠκεανοῦ παρὰ παγᾶν Μοῖραι ποτὶ κλί- 

μακα σεμνὰν ἄγον (Οεοδπ 18 [ῃς Ὀτοίμποτ 

οἵ Ὑμοπι5) ἐγ. 80. 2. ἐγὼ μὲν ὑπὲρ χθονὸς 

ὑπέρ τ’ ὠκεανοῦ (ροβὲ ὠκεανοῦ 658: ἴῃ 

Ἰεπιπιαΐίθ βομοϊαϑίδς θεμιδος ϑογρυτα) 

Τα. 8.16. ᾿ωκεανοῦ πέτίαλ]α κράν[ας 
(ϑΡΡ. 8506}}: οἵ. Οαϊςπ, ἀδε ρυῖβ. αἰέ., 

8. θὁδ2 1.108., Πίνδαρος --- ᾿ὠκεανοῦ τὰ 
πέταλα τὰς κρήνας λέγων) ἔτ. 826. 

ὠκέως] ν. ὠκύς. 
ὠκύαλος) τωΐῇ! οὐεν (με ««(α (Μαδ5) 

ὠκύαλονζτε πόντουτ[ῤ]᾽πὰν {ἑτάραξεϊ 

Παρθ. 2. 19. 

ὠκῦὕδίνᾶτος, -ον] «υἱμγν ὡωλεοϊζιρ καὶ 
γὰρ ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ καὶ (ὑφ᾽) 
ἅρμασιν ἵπποι --- ὠκυδινάτοις ἐν ἁμίλλαισι 

θαυμασταὶ πέλονται (ὠκυδινήτοις οοηὶ. 

Μοιμγηβθῃ, 8εὰ ν. δινάω) 1. δ. 6. 

ὠκύπορος, -ον] εωἱῥ! Ιναυεϊηρ ὠκυπό- 
ρὼν ἀπὸ ναῶν Ρ. 1. 74. ὠκυπόρους κυμά- 

τῶν ῥιπὰς Ρ. 4. 194. 

ὠκύπους) τωι! [οοἰδὰ 
πόδων Παρθ. 2. 44. 

ὠκῦς) (-ύς; -εἴα, -εἴαν, -εἰας; -ἐα ποαι.: 
ὠκύτεραι: ὠκύτατον π|.} «εὐ, δαρεν 

πολλά μοι ὑπ᾽ ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον 
ἐντὶ φαρέτρας Ο. 2. 88. Διὸς αἰετός, ὠκεῖαν 

πτέρυγ᾽ ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις ΡῬ. 1. 6. 

“ἐντὶ μὲν θνατῶν φρένες ὠκύτεραι κέρδος 
αἰνῆσαι πρὸ δίκας" Ρ. 4. 139. ὠκεῖα δ᾽ 
ἐπειγομένων ἤδη θεῶν πρᾶξις ρτ. Ρ. 9. 67. 

ἄκουσεν Δαναόν ποτ᾽ ἐν "Ἄργει οἷον εὗρεν 

ἵππων τ᾽’ ὠκυ- 

δῦ ὧν 

τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισι πρὶν 
μέσον ἅμαρ ἑλεῖν ὠκύτατον γάμον Ρ. 9. 
114. τέκνοισιν ὠκείας γνάθους ἀμφελίξα- 
σθαι μεμαῶτες Ν. 1. 42. ἔστι δ᾽ αἰετὸς 

ὠκὺς ἐν ποτανοῖς Ν. 8. 80. ὠκείας τ’ ἀνέ- 

μὼν ῥιπάς “{τ. 1406. 25. Ἰωκεῖαί Ρ. Οχγ. 
2442, {τ. 104. ἀἄν., ὠκέως, ἀμπνοὰν στέρ- 
νῶν κάθελεν ὠκέως Ῥ. 8. 568. καὶ μέγα 

ἔργον ἐμήσαντ᾽ ὠκέως Ν. 10. θ4. ζωσα- 

μένα τε πέπλον ὠκέως Παρθ. 2. 6. 

ὠκύτᾶς] «ωἱϊίνεςς Πυθοῖ τε γυμνὸν ἐπὶ 
στάδιον καταβάντες ἤλεγξαν ᾿Ἑλλανίδα 

στρατιὰν ὠκύτατι Ρ. 11. δ0. 
ὠλυγία 9] ν. διωλύγιος. 
ὠμοβόλος ῦ] αἰαολὶηρ τα {λ΄ κ᾿Ιάλεμον 
ὠμοβόλῳ νούσῳ πεδαθέντα σθένος (Ηοτ- 

τοδθη; ὁμοβόλῳ οοἄ.: ὠμοβόρῳ ϑοδηοὶ- 

ἀσνλη) Θρ. 3. 9. 

[ὠμοβόρος, ν. ὠμοβόλος.] 
ὦμος] ςΠομάεν ἐλέφαντι φαίδιμον ὦμον 

κεκαδμένον (Ξς. Πέλοπα) Ο. 1. 27. 

ὧν] (οὖν ςοἀά., Ρ. 9. 108.) 
1. ἐπηρῃαϑβιϑίηρ ἀυδ) εν, α. μήτ᾽ ὦν, οὔτ᾽ 
ὧν οὔτε δύσηρις ἐὼν οὔτ᾽ ὧν φιλόνικος 

ἄγαν Ο. 6. 19. τοὶ δ’ οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι 
οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο Ο. 6. δ8. μήτ᾽ ὧν τινι 

πῆμα πορών, ἀπαϑὴς δ’ αὐτὸς πρὸς 
ἀστῶν Ῥ. 4. 297. ἐν σχερῷ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν 
μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρουραι, δένδρεά 

τ᾽ οὐκ ἐθέλει --- ἄνθος εὐῶδες φέρειν Ν. 11. 

839. οὔτε τι μεμπτὸν οὔτ᾽ ὧν μεταλλακτόν 

τ. 220. 2. Ὁ. αἴτ᾽ ὧν ξεῖνος αἴτ᾽ 

ὧν ἀστός Ρ. 4. 78. 
2. ς. μέν, δέ. 4. μὲν ὧν. αἀ. νδετῖε (Πα 

οἸΏΡἢ 4818 ἰ8 ὁπ ἔμο ἱγαηβϑι ὕοῃ ἴο ἀοίδί 8, 

ἐμοὶ μὲν ὧν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος 

ἀλκᾷ τρέφει Ο. 1. 111. καί ῥά μιν Μάγνητι 
φέρων πόρε Κενταύρῳ διδάξαι πολυπήμο- 
νας ἀνθρώποισιν ἰᾶσθαι νόσους. τοὺς μὲν 

ὧν Ρ. 8. 47. ἐν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα σύνδυο 
δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι. τὰ μὲν ὧν οὐ 

δύνανται νήπιοι κόσμῳ φέρειν Ρ. 8. 82. 
β. νβόογο μέν ἰ5 4180 ργοϑροοῖνε. ἄλλοτε 

δ᾽ ἀλλοῖος οὖρος πάντας ἀνθρώπους 

ἐπαίσσων ἐλαύνει. τοὶ μὲν ὧν (τενεγϊςυτ 

ογαῖϊο δὰ δε αὐ Ὀγιβ ἀϊοΐϊα ογδῃΐ, 

Ἐυπιρεῖ)} 1. 4. 7. γ. δεῖς ὧν Ἔππρῃᾶ- 



ὥρα 

53153.5 ῥγοβρεοῦῖνε μέν, ἱ. 6. ἀροοηπῖθ ἴδ 

ἀυδιῖν οὐ 186 β[αίοτηοης, ἀρούραισιν, 

αἴτ᾽ ἀμειβόμεναι τόκα μὲν ὧν βίον ἀνδράσιν 
ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν. τόκα δ᾽ αὖτ᾽ 

ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν Ν. 6. 10. 
τοῦτό γέ τοι ἐρέω" καλῶν μὲν ὧν μοῖράν 

τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ παντὶ λαῷ δει- 

κνύναι, εἰ δέ τις ἔτ. 42. 8. Ρ. δ᾽ ὦν, 

δ᾽ οὖν, ἰγαηβιεοπαὶ, ἰηϊτοάυοίη ἃ ἢονν 

τῇσπις, ἐμὲ δ᾽ ὧν πᾳ θυμὸς ὀτρύνει 

φάμεν Ο. 3. 38. ἐμὲ δ᾽ οὖν τις ἀοιδᾶν δίψαν 

ἀκειόμενον πράσσει χρέος Ρ. 9. 103. 

3. γὰρ ὧν, δι ἐλέη, Ῥτερδτίηρ ἴοσ ψ παῖ 

(οἸ]ονν8, ἐσσὶ γὰρ ὧν σοφός: οὐκ 
ἄγνωτ' ἀείδω ᾿Ισθμίαν ἵπποισι νίκαν 
Ι. 2. 12. (4. ἁυῦ., ὅμως ὧν (οπι. οοὐὰ. 

φίεπᾳας: ὁμοίως συ 50} ἃ Σ.) Ο. 11. 10.] 

ὧρα] (ὥρα, -ας, -ᾳ, -α, -αι, -ἄν, “ὥραισι, 
«ας.) 4. “ἐνηδ, λοι ὧρα γὰρ συνάπτει 

(ῖ. ς. τῆς Ιἱπῖιςα ἐπι) Ρ. 4. 241. τὰ 

μακρὰ δ᾽ ἐξενέπειν ἐρύκει με τεθμὸς ὧραί 

τ᾽ ἐπειγόμεναι Ν. 4. 84. ὄν τε κάρυκες 

ὡρᾶν ἀνέγνον, σπονδοφόροι Κρονίδα Ζη- 

νὸς ᾿Αλεῖοι (οἱ τὰς ὧρας καὶ τὸν καιρὸν 
τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ ἀγῶνος ἐκήρυσσον, καθ᾽ 
ἃς ἐτελεῖτο Σ.} Σ. 2. 28. Ρ. αρῤῥοϊη!εα 

ΠΣ πρὸς Πιτάναν δὲ παρ᾽ Εὐρώτα 

πόρον δεῖ σάμερον ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳ Ο. 8. 828. 
“πρὶν ὥρας Ρ. 4. 43. ς. γοιμ} [εἰ δίοονι, 

γομίλἐείπεδ5 ἰδέᾳ τε καλὸν ὥρᾳ τε 
κεκραμένον Ο. 10. 104. ὦ παῖδες, ἐρατειναῖς 

ἐν εὐναῖς μαλθακᾶς ὧρας ἀπὸ καρπὸν 

δρέπεσθαι {τ. 122. 8, οἱ. Ν. 8.1. ἃ. 

ῬΙῸ Ρόοζϑ., 8., Υοιμδἐμίηδες “ὥρα πότ- 
νια, κάρυξ ᾿Αφροδίτας ἀμβροσιᾶν φιλο- 

πτάτων Ν. 8.1. ε8Ρ., Ρ]., ἐδ δεαξοηξ, 

ἀαυρμῖετβ οὗ Ζουβ δπὰ Ὑποηνῖβ, Ζεῦ" τεαὶ 

γὰρ ὥραι ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς 
ἑλισσόμεναί μ᾽ ἔπεμψαν Ο. 4. 1. πολλὰ δ᾽ 
ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον ᾿ὥραι πολυ- 
άνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαθ᾽ Ο. 18. 17. ““εὐ- 

θρόνοις “ὥραισι καὶ Γαίᾳ᾽᾿ (48 τς [οβξοτ 
τιοΐμετϑ οὐ Ασίβίδίοϑ) Ῥ. 9. 60. ἁ δὲ (8ς. 

Θέμις) τὰς χρυσάμπυκας ἀγλαοκάρπους 

τίκτεν ἀλαθέας "ρας (ΒοοςΟΚὨ οχ Ηδϑυςοῆ.: 

ἀγαθὰ σωτῆρας οοἀά. (Ιεπι. ΑΙεχ.) ἔς. 
80. θ. ὁ παντελὴς ᾿Ενιαυτὸς ᾿'ωὡραί τε 

δ00 ὡς 

Θεμίγονοι Πα. 1. 6. φοινικοεάνων ὁπότ᾽ 
οἰχθέντος 'ὡωὼρᾶν θαλάμον εὔοδμον ἐπάγοι- 

σιν ἔαρ φυτὰ νεκτάρεα ἔτ. 78. 14. 

ὥριος] ςονιηρ ἐπ ἄτι σεάξοτι, σεαδοηαδίο 

πλεῖστα νικάσαντά σε καὶ τελεταῖς ὡρίαις 
ἐν Παλλάδος εἶδον Ῥ. 9. 98. ἐντὶ μὲν χρυ- 

σαλακάτου τεκέων Λατοῦς ἀοιδαὶ ὥ[ρ]ιαι 
παιάνιδες (ϑυρρ. Ἡοτπδηη) Θρ. 8. 2. 

ὥριον ποτὶ χρόνον ἴα. 8. 14. 
ὡραῖος] ἐν» 1λ6 δίοον οἱ γοιδ ὡραῖος ἐὼν 

καὶ καλὸς Ο. 9. 94. 

ὠρόομαι) «λοί ὄρθιον ὥρῦσαι θαρσέων, 
τόνδ᾽ ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγάμεν εὔχειρα 

(ὄρουσαι, ὥρουσαι νν. 11.) Ο. 9. 109. 
ὡς] α. ἰπ σοπιρατίβοπβ, α. ΞΞ ὥσπερ "ἴλᾳ 

φερέτω χάριν ᾿Αγησίδαμος, ὡς ᾿Αχιλεῖ 

Πάτροκλος Ο. 10. 18. Σίσυφον μὲν πυκνό- 
τατον παλάμαις ὡς θεόν Ο. 18. δ2. μάντις 

᾿ ὡς τελέσσω ἱεραπόλος Παρθ. 1. δ. προβά- 
τῶν ἐκ πάντων κελάρνξεν, ὡς ἀπὸ κρανᾶν 
φέρτατον ὕδωρ, θηλᾶν γάλα “(τ. 1040. 2.5 

οἵ. ὥς Ὁ. βΒ. ὡς εἰ, ς. ἰηά. φιάλαν 

ὡς εἴ τις --- δωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ ---, 

καὶ ἐγὼ νέκταρ χνυτόν --- πέμπων “--- 
ἰλάσκομαι Ο. ἦ. 1, ν. ὥσει. Ὑ-. ὡς ὅτε, 
ν. ὅτε. δ. ἢ ὡς (-- ἣ ὥστε) εὑρήσεις 

ἐρευνῶν μᾶσσον ἣ ὡς ἰδέμεν (4185. ἀυ 

ὉΠ κοι Καπηβε,᾽" Ἰϑογηβεϊ ἢ) Ο. 18. 118. 

οὐκ ἄναλκις ὡς τόσον ἀγῶνα δῦναι (αἱ 

Ῥοεϊίυ5 δὰ Ο. 1. 81 τοίογεπάσπι, ποίϊ. 

5161} γ4τ. 842. Ὁ. εροχεξ. α. ς. 

ἰπά., λοῦυ δδεῖξέν τε Κοιρανίδᾳ πᾶσαν 
τελευτὰν πράγματος, ὥς τ᾽ --- κοιτά- 

ξατο --- ὧς τέ οἱ --- παῖς ἔπορεν δα- 

μασίφρονα χρυσόν (015) Ο. 18. 75-0. 

ἀρχαῖον ὀτρύνων λόγον, ὡς, ἐπεὶ -- 
μόλεν, ὡς (Ηετπιᾶηη: ὡς τ᾽ οοἀά,.) οὐ 

λαθὼν χρυσόθρονον Ἥραν κροκωτὸν 
σπάργανον ἐγκατέβα (ἀπαοοϊαίδοπ!) Ν. 

1. 8δ---. αἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν 

Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν Πηλέα θ᾽, 

ὥς τέ νιν ἁβρὰ Κρηθεὶς ᾿Ἱππτολύτα δόλῳ 
πεδᾶσαι ἤθελε Ν. ὅ. 26. συνέπαξε λόγον, 
ὡς ἦρα νυμφείας ἐπείρα κεῖνος ἐν λέκτροις 
᾿Ακάστον εὐνᾶς Ν. ὅ. 80. οἰ. Ρ. 9. 98. 

βΒ. ς. ἄν - ορί. (ν. σοοάνίη, ΜΔ Τ, 8293) 

μέλλον ἔντειλεν φυλάξασθαι χρέος παισὶν 



ως 

φίλοις, ὡς ἂν θεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν 

Ο. 7. 42. ς. πα], α. ὁ. 500). ἀλλὰ 

κελεύθοις ἁπλόαις ζωᾶς ἐφαπτοίμαν, θανὼν 

ὡς παισὶ κλέος μὴ τὸ δύσφαμον προσάψω 
Ν, 8. 86. β. ς. ορῖ. πέφνε δ᾽ 
Εὔρντον, ὡς Αὐγέαν λάτριον ἀέκονθ᾽ ἑκὼν 
μισθὸν ὑπέρβιον πράσσοιτο Ο. 10. 238. 
χρῆσεν οἰκιστῆρα Βάττον --- ἱερὰν νᾶσον 

ὡς ἤδη λιπὼν κτίσσειεν εὐάρματον πόλιν 
ῬΡι 4. τ΄ ἃ. οαὐυβα], -- ἐπεί ος. ἱπά. 

δηρίομαι πολέσιν περὶ πλήθει καλῶν, ὡς 

μὰν σαφὲς οὐκ ἂν εἰδείην λέγειν ποντιᾶν 
ψάφων ἀριθμόν Ο. 18. 45. διείργει δὲ πᾶσα 

κεκριμένα δύναμις, ὡς τὸ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ 

χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρα- 
νός Ν. 6. 3. δ. τοπηρογαῖ, οὐδεν ο. ἱπά. 

ὡς δ᾽ ἄφαντος ἔπελες οὐδὲ --- φῶτες ἄγα- 

γον, ἔννεπε κρυφᾷ τις Ὁ. 1. 40. ἔ. ἴῃ 
Ρἤγδϑεβ, α. ὡς τάχος, οὐδὲ αἱ «ῥεεά 

“καὶ ὡς τάχος ὀτρύνει με τεύχειν" Ρ. 4. 
104. β. ς. 5υρετί. δἂν. πεῖραν μὲν 

ἀγάνορα --- ἀναβάλλομαι ὡς πόρσιστα 

α5 [αν ας ῥοΞφεῖδίε Ν, 9. 239. γ-. -. 

84)., τοβιγίςεῖνα ἄφωνοί θ᾽ ὡς ἕκασται 

φίλτατον παρθενικαὶ πόσιν ἣ υἱὸν εὖὔ- 
χοντ᾽, ὦ Τελεσίκρατες, ἔμμεν (ἕκαστα 
νο}.: ἀεκονάϊηρ ἴο ἰδεῖν ἱπαϊυϊάμαί! ευὲπῆθς, 

Βυτίοπ) Ῥ. 9. 98. 

ὥς] α. οὕτως, ἰδιις α. δἰξες οτατίο γεοῖα 

ὡς ἔννεπεν Ο. 1. 806. ὧς ἄρα μάννε Ο. θ. 

δῷ. ὡς ἦρα θεὸς σάφα εἴπαις Ο. 8. 46. ὡς 

φάτο Ρ. 8. 483, Ρ. 4. 120, 1. 8. 46. ὧς ἄρ᾽ 

ἔειπεν Ῥ. 4. 156. ὡς ἄρ᾽ αὐδάσαντος Ρ. 4. 

232. ὡς ἄρ’ εἰπών Ῥ.9. 66. ὡς ἤνεπε 

Ν.10. 179. ὡς ἄρ᾽ αὐδάσαντος Ν. 10. 89. 

ὧς ἦρα εἰπὼν 1. 6. 65. θ. αἰξες ἃ τε- 

Ῥογίεὰ ϑἴαϊεπιοπέ “᾿ς ἐμοὶ φάσμα 

λέγει᾽" Ο. ἃ. 48. Ρ. ὥσπερ: (ϑομν ΥΖοσ, 
9, 6617, ς(. ὡς ἃ. α.) μαθόντες δέ, 

λάβροι παγγλωσσίᾳ κόρακες ὥς ἄκραντα 
γαρύετον Ο. 3. 87. ἀβάπτιστος εἶμι, 

φελλὸς ὥς ὑπὲρ ἕρκος ἅἄλμας Ῥ. 2. 80. 

ἀλλ᾽ ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπει, ᾿Αοσφό- 
ρος θαητὸς ὧς ἄστροις ἐν ἄλλοις [. 4. 32. 

ἀλλ᾽ ἐγὼ τᾶς ἕκατι κηρὸς ὡς δαχθεὶς ἕλᾳ 
Ἱερᾶν μελισσᾶν τάκομαι ἔτ, 198. 10. 

δο7 ὦτε 

[ὥσει, ν. ὡς ἃ. βὶ ϑαρτα. ὥσει (εοαί. Τυζγη: 

ὥστε, ὥσπερ οοἀά.) Ρ. 1. 91.] 
ὡσείτε) ας {ὲ τσεγε ἱπαϊςαιηρ, ἃ πιοίδρβογ 

ἔλπομαι μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ ὡσείτ᾽ 

ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω Ῥ. 1. 44. "κᾶδος ὡσείτε 
φθιμένου δνοφερὸν ἐν δώμασι θηκάμενοι"᾽ 
Ρ. 4.112. [ὡσείτε (οοἀά.: ὦτε ΒοεΟΚΒ) 
Ν. 7.71.1 

ὥσπερ] 7"! ας ἃ. ο. ἰπά. “τὸν μὲν ἄρρηκ- 
τον φυάν, ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν περι- 
πλανᾶται θηρότ᾽" 1. 6. 41. ΒΡ. ςο. 8υῦ8. 

τόθι λύτρον συμφορᾶς --- Τλαπολέμῳ --- 
ὥσπερ θεῷ --- πομπὰ καὶ κρίσις (ἰπ ἴοτ- 
τῶῦϊα 880γαδῖ,, ϑΘοῆγ) Ο. 7. 79. ἐξίει δ’ 

ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ ἱστίον ἀνεμόεν 
(ὥστε οοἀά. Ρ]ετίημ6) Ρ. 1. 91. 

ὥστε] α. ς. ἰηΐ., α. 6. ρτα9., δογ. 1ῃς., 0 ας [ὁ 

ἔστα σὺν ᾿Αχιλλεῖ μόνος --- ὥστ᾽ ἔμφρονι 
δεῖξαι μαθεῖν Πατρόκλον βιατὰν νόον Ο. 9. 

74. οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ᾽, ὥστ᾽ ἐλινύ- 
σοντα ἐργάζεσθαι ἀγάλματ᾽ Ν. 6. 1. εἰ δὲ 
Θεμίστιον ἵκεῖς ὥστ᾽ ἀείδειν, μηκέτι ῥίγει 
Ν. ὅ. 60. 6. ς. ἔμπξ. ἱπέ,, αἴἴος νΌ. οὗ 

ςοπιπιαπαΐηρ, (σοοάνίη, ΜΑΤ, καὶ 668.) 

κατένευσέν τέ οἷ --- ὦστ᾽ ἐν τάχει --- τινὰ 
Νηρείδων πράξειν ἄκοιτιν Ν. ὅ. 8δ. 
Ὁ. ἱπισοαιςοὶπρ 5ἰπιϊ]ες, (Βοβοῖῆ, ϑοῖγ. 

αἰϊεγοὰ 81} εχχ. οἱ ἐπὶβ υϑαρα ἐο ὦτε (ὧτε 

Βοεςκμ), ν. δοῖιγ., Ῥσοῖ!. 3. 8 88, Σ Ν. 6. 

4δε: Ὀυῖ ὥστε ἰ5 ῥγεβϑογσνθὰ οὐ ρᾶρυτυϑ 
Ν. 6. 28, ἐγ. 2315. 7. [ὥστε (οοάά.: 

ὦτε ΒορςκΗ.) Ο. 10. 86. ὥστε (ὥσπερ 
ν.1) Ρ.1. 91. ὦστε (υπ8 οοἂ. : οπι. τε }}.: 

ὦτε Βειακ) Ρ. 4. 64. ὥστε (ῶτε ν.1.) 
Ῥ.10. δά. ὥσθ᾽ (ὧϑ᾽ οοά. αἰξετ) Ν, 7. 93. 

ωὠστ᾽ (Π: ὦτ᾽ οοἀὰ.) Ν. 0. 28. ἔστι μοι 

πατρίδ᾽ ἀρχαίαν κτενὶ Πιερίδίων ὃ ὥστε 

χαίταν παρθένον ξανθί (βϑιρ». ΚΟ : (οτί. 
ἦῃ ὧτε οοτεϊβεπάυπι) ἔτ. 210, 7. 

(ὠσχοφορικόν)} (8.. ᾷσμα.) ἃ Ῥοεπὶ ίος 
τῆς νππες οἵ Δη ΑἸἰδβεηΐδῃ σγᾶςθ, ἰπ Ψ μϊς ἢ 

ἐπε ῥυζε '᾿ν88 ἃ ὅταρε οἰ υιϑἔεσ ᾿Αθ])η- 
ναίῳ ὠσχοφίορικόν (Ξυρρ. [,οὯ6}}) ἔτ. ὃς 
ἰηϑοτ. 

ὦὧτε]) (ὅ5ςἢγ.: ὧτε Βοεοκ: ν. ὦστε Ὁ.) 7.5, 

ἂς ἰπιτοδυςίῃρ 5ἰπι]ς5 ἀλλ᾽ ὧτε παῖς 

ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς (Βοεο κα: ὦστε 



ὧτε 

ςοἀά.) Ο. 10. 86. ὧτε φοινικανθέμου ἦρος 
ἀκμᾷ (Βεσρκ: ὦστε υπηυ8 οοὰ. οἱ. σε ὶ].) 

Ρ. 4. θ4. ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνων ἐπ᾿ 

ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὧὦτε μέλισσα θύνει λόγον 

(ὥστε ν. 1.) Ῥ. 10. 84. ἕλπομαι μέγα εἰπὼν 
σκοποῦ ἄντα τυχεῖν ὧτ᾽ ἀπὸ τόξου [είς 

(ᾧτ᾽, ὧτ᾽ οοἀά.: ὦτ᾽ Τις].: Ἰωσταποί 

ΤΠ.) Ν. 0. 28. ὕδατος ὦτε ῥοὰς φίλον ἐς 

ἄνδρ᾽ ἄγων κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω (ϑοξτ.: 

ὧὦτε οοἀὰ.) Ν. 7. θ2. ἄκονθ᾽ ὦτε χαλκο- 
πάρᾳον ὄρσαι θοὰν γλῶσσαν (Βοςεςκμ: 
ὡσείτε οοἀὐὰ.: ὥστε Ττίο].} Ν. 7, 11. ἐπεὶ 

τετραόροισιν ὧθ᾽ ἁρμάτων ζυγοῖς ἐν τεμέ- 

τος 

νεσσι δόμον ἔχει τεοῖς (ὥσθ᾽, ὧθ᾽ οοἀά.) 

Ν. 2. 98. ἐναργέα τ᾽ ἔμ’ ὧτε μάντιν οὐ 

λανθάνει (ναῷ Οτοπίηροη: νεμέω, νέμεα, 

τεμεῷ τε οοὐὰ. Ἀϊοη. ΗΔ1].) ἔτ. 78. 18, 
νῦν δ᾽ αὖ μετὰ χειμέριον ποικίλα μηνῶν 

ζόφον χθὼν ὦτε φοινικέοισιν ἄνθησεν 
ῥόδοις (ἅτε, ὧτε ςοἀά.) 1. 4. 18. 

ὮΩυΙτος) ὑὕτοίβεσ οὐ Ἐρβία!εεβ, 8 ἔνο 
ΑἸΙοΐδάδί, δοὴβ οὗ Ιρμἰπιοάςία, ψγ8ο δοοὶ- 

ἀδηίαν Κις ὦ δας οἵδονς ἴθ Νάχοϑ, ν. 

τ. 1602, ἐς. 168. “ἵν δὲ Νάξῳ φαντὶ 
θανεῖν λιπαρᾷ ᾿Ιφιμεδείας παῖδας, Ἶωτον 
καὶ σέ, τολμάεις ᾿Επιάλτα ἄναξ'' Ρ. 4. 89. 



Ρ. Οχνυ. 3447. 6. 

Πα. 8. 1. Κρόνιον δῶμ’ ἀγλαοί Πα. 76. ἃ. θ. 

Πα. 31. 18. 
(ἀκαμαγ(τοροᾶν «. ε. 9ης}}.) Πα. 18. δ. 

Ἰάραντοταρακταινογτογί Πα. 12. 21. 
ἀνέμοισιν (βΒαρν. ἱοῦε].) ἔγ. 88. δ. 

(ἀρτεμι[δ᾽ Ο--Η-: ἀρτεμία 6. Ε. 1.οὉε}.) Πα, 12. 8. 
ἀτασί[θαλ (ξὰρρ. 1οὈεϊ.) Δ. 4. Ὁ. 10. 

{τ. 18. δ. βαθύ. Ἰλῖ Πα. 17. ἃ. 8. 

(βαθύδιοξε 6---Η.) Πα. 70. ς. 8. 

ἧς. δ11. ἃ. 

Πα. 8. 18. 

γένος τε δαιμοί Δ. 4. 46. 

ἔς. 811. ο. 4. 

Ἰαν λέχεά τ᾽ ἀναγκαῖα δολί Δ. 4. 18. 
ἔγ. 260. 1. 

Ἰλελευθί Θρ. 4. 6. 
αἰθέρι ἐλικί Πα. 18. ἃ. 18. 
κ]αὶ μάλ᾽ ἐπισίτα (δυρρ. 1.οὉε].}) Δ. 4. ἃ. 8. 

ἔγνειμ᾽ ἐρανιστίαις (ΞϑῈρΡ. 8η:1}.) Πα. 832. 16. 
ἀγλαὸς ἃς ἀν᾽ ἐρκεί Πα. 12. 20. 
Πα. 8Α. 10. 

(καθεύίδοντ [.ΟΌε]: καθ᾽ ἔτίας 5π6}1.) ἐτ. θᾶ. 6. 

κεαρῖον ἡρῶ (ν. ]. ἀρ. Σ.) Πα. 4. 688. 

Ἴγγι κοινως (φόρμι]γγι κοινω[σ 5πε}1.} ἐγ. ὅ9. 9. 

ν καμοροι [ Δ. 4. 41. 
Ἰήλασαν ἐννύχιον κρυφαί Πα. 18. 10. 

λ1-. 844. 10. 
Πα. 1(. ἀ. 4. 

οἷον [ὄχημα λιγίν (ϑυρν». Τυτγπ.) ἐσ. 1400. 8. 

πότμοιο λιπαίρο (βϑρΡ. ΤΌγυπ.) τ, 884. δ. 

Ἱμικτος αἁλωί Πα. 7. 6.1. 

Δ. 1. 8ῦ, οἵ, {τ. 94. 
)ν ἱκνεῖται οἴκοί Θρ. 4. 11. 

ατων ᾿Ολυΐμπ (Ξϑυρρ. ΖυπῖΣ.) Πα. 18. 8. 22, 
Ἱμόν’ ᾿Ολυμίπ᾽ (διρρΡ. 1.οΡε].} Πα. 17. 8. 

Πα. 32. ἃ. 3. 

(ϑΌΡΡ. Κοῦδεϊ.) Θρ. 4. ὃ. 

Πα. 1. ἀ. 8. 



Σκόπας 

Σκόπας 

σοφί 
σ͵τεφες 

στεφί 
στολί 

Ἰσφαράγων 
τανυδ 

ὑπερηῖ 
φθιμείν 
φοινικ 

Ἰφοριᾶν 

χαλεπαί 
χρυσοί 

χρυσοπί 

δ00 χρνσορ 

Ι 
γι Σκόπᾳ χοραγί ([οῦεὶ) ἐγ. θ0Ό. 18, 
Πα. 1. Ὁ. 6, Πα. 7. ἐ. 8, Πα. 12. ἃ. 1. 

δαφνοσΊτεφες (ΞΡ. Β]455.} ὃν. 8838 ἃ. 24. 

στεφί Πα. 78. δ. 
Δ. 8. 34. 

τ. 118. 2. 
Πα. 18. α. 18. 

ὃ δ᾽ ἄφαρ πλεκτόν τε χαλκὸν ὑπερῃ[.. ]. ετραπεζαν (τ. 109. 37. 
Ῥ. Βετοϊ. 21. 114. 8. 
ὑέτ. 849. 

φοριᾶν πεταλί (δαφνα)φοριᾶν 5πε}}, νικα)φοριᾶν [.οὐο].) Πα. 17.0.96. 

ἐγ. 260. 4. 

τὶν δέ, χρυσοί (χρνυσο[κόμα 6---Η.) Πα. 8. 18. καὶ χρνσοί Πα. 10. 10. 

χρυσοπίεπλ (βϑὰρρ. Ο---Η.) Παρθ. 2. 1. 

Τα 1οἸ]οννῖηρ τοβ τηοπία μανα Ὀεεη οὐ οὰ: ἔτ. 81, 1τ. 144, τ. 186, ἔτ. 274, (τ. 278. 
Ι 



Ἀρρεηάϊχ 

Οοπιρουπά δεεὺϑ ἰη Ριηάδτς 

[1] ἐπάϊοαξεβ ἰδὲ τῆς υποοιρουπάσα νοχῦ ἰ8 ποὶ ἰουπά, () ἰδὲ τὰς ςοπιρουηαὰ ἰ5 
ϑιυδρεοῖ οἵ ἰῃ ἐπιοϑίβ. 

[ἀγορεύω] : ἀντ- 

ἄγω: ἀν-, ἐξ-, ἐπ-, κατ-, παρ-, προσ-, συν- 
ἀείρω: ἀν-, ἐπ-, ἐξ- 
[αἰθύσσω)] : δι-, κατ-, παρ- 

αἰνέω: ἐπ-, κατ-, παρ- 
αἱρέω: ἀν-, δι-, ἐξ-, ὑφ- 
ἀίσσω: ἔπ-, μετ- 
αἰσχύνω: κατ- 
αἰτέω: παρ-, προσ- 
ἀκούω: ἐτ-, ὑτ- 

ἄρχω: ἀπ-, ἐξ-, κατ-, ὑπι- 
ἀσκέω: ἐπ- 
[ἀσπίζω)] :: ὑπι- 
[αὐγάζω): πεδ- 
αὐδάω: ἐξ-, προσ- 
[ἀὐω]: ἀντ- 
βαίνω: ἀμφι-, ἀνα-, δια-, ἐγκατα-, ἐμ- 

ἔπεμ-, ἐπι-, κατα-, μετα-, προ-, ὑπερ- 
βάλλω: ἀμφι-, ἀνα-, ἐκ-, ἐμ-, ἐἔπι-, περι-, 

προσ-, συμ-, ὑπερ- 
βασιλεύω: ἐμ- 

Βιδίεγ, Ρίβδοασ- εχίοοῦ 

βλέπω: (κατα-) 

[βιβάζω]: προ- 
βρέχω: κατα- 
βρίθω: ἐπι- 
γίνομαι: ἐκ-, ἐπι- 
γινώσκω: ἀνα-, δια, ἐπι- 
[δαίω] : ἐν- 
δαμαλίζω: (κατα-) 
δατέομαι: δια- 
δείκνυμι: ἀπο-, ἐν-, ἐπι- 
δέκομαι: ἀνα-, παρα-, ὑπο- 
δέω: ἀνα- 
[δέρω): ἀνα- 
διδάσκω: ἐκ- 
δίδωμι: ἀνα-, ἀπο-, δια-, ἐκ-, ἐπι-, παρα- 
δικεῖν: (ἐπτι-) 
δινάω: (περι-} 
δρέπω: ἀπο- 
ἔζω: ἐφ-, καθ- 
εἶμι: ἐπ-, περ-, προσ-, συν- 
εἰμί: ἀπ-, ἐν-, ἐπ-, παρ- 

εἶπον: ἀν-, ἐξ-, προσ- 
εἴργω: ἀπ- 
ἐλαύνω: ἐν- 
ἐλέγχω: ἐξ-, κατ- 
ἑλίσσω: ἀμφ- 
ἕλκω: ἐξ-, παρ-, (προσ-) 
ἐν(ν)έπω: ἐξ-, προσ- 
[ἔννυμι) : ἐπι- 
ἔοικα: ἐπ- 
ἔπω: ἀμφ-, ἐφ-, μεϑ- 
ἐρεθίζω: ἐξ- 
ἐρείδω: ἀντ-, ὑπ- 
ἐρείπω : ἀν-, ἐξ-, κατ- 
ἕρπω: ἐφ-, (ποτι-), προσ- 
ἔρχομαι: ἐπ-, ἐσ-, μετ-, πεδ-, ὑπερ- 
ἐρέω: ἀν-, κατ- 
[ἐρωτάω] : ἐξ- 
εὐνάζω: συν- 
εὑρίσκω: ἐξ-, ἐφ- 
εὔχομαι: ἐξ-, ἐπ- 
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[ἐχθάνομαι]: ἀπ- 
ἔχω, ἴσχω: ἀπ-, ἐν-, ἐπ-, κατ-, μετ-, παρ-, 

προσ-, συν-, ὑτ- 
ζεύγνυμι: (ἔπι-), κατα- 
[θέω] : ὑπο- 
θνάσκω: ἀπο-, προ- 
θρῴσκω: ἐν-, ἐπεν- 
ἵζω: ἐγκαθ-, ἐφ- 
ἴημι: ἀν-, ἀφ-, ἐν-, ἐξαν-, ἐξ-, ἐφ-, παρ-, προ-, 

συν- 
ἱκνέομαι: ἀφ-, ἐξ-, ἐφ- 
ἵκω: παρ- 
ἵσταμι: ἀν-, ἀφ-, ἐξαν-, ἐξ-, παρ-, ὑφ- 
κάδομαι: περι- 
καλέω: ἐκ- 
κεῖμαι: ἀμφι-, ἀνα-, ἀντι-, ἀπο-, ἐγ-, ἐπι-, 

κατα-, παρα-, περι-, ὑπο- 
κίρναμι: ἐγ- 
κλάζω: (ἔπι-) 
[κλάω] : κατα- 
κλίνω : ποτι- 
[κλύζω] : κατα- 
κοινάω: παρα- 
{κουρίζομαι]: ὑπο- 
κομίζω: ἀνα- 
κομπέω: δια- 
[κράζω]: ἀνα- 

: ἐπι- 
(κρέκω]: ὑπὸο- 
κρίμναμι: ἀμφι-, ἀνα-, ποτι-, (ὑπερ-) 
κρίνω: ἀνα-, δια-, κατα-, προ- 
κρύπτω: κατα- 
κυλίνδω : ἀμφι-, ἐκ- 
{κύρω] : ἀντι-, ἐγ-, ἐπι-, ποτι- 
κωμάζω: συγ- 

λάθω: ἐπι- 
λαμβάνω: κατα-, μετα-, συλ- 
λάμπω: ἐπι- 
λέγω: προ- 
λείπω: ἀπο-, ἐκ-, προ- 
[λέχομα!) : παρα- 
λύω: ἀνα-, παρα- 
μαίομαι: μετα- 
μανθάνω: ἐκ-, προ- 
μάρπτω : κατα- 
μείγνυμι: ἐπι-, προσ-, (ἐμ-), συμ- 
μέμφομαι: κατα- 

μένω: ἄνα-, παρα-, προσ-, ὑπο- 
μιαίνω: κατα- 
μιμνάσκω: ἀνα- 
ναϊετάω : περ!- 
νέμω: ἀμφι-, ἀπο-, δια-, ἔπι-, προ- 

δθ2 

νεύω: ἐπι-, κατα- 
νέω: ἐκ- 
νίσομαι: δια-, μετα-, ποτι- 

νοέω: προ- 
νοστέω : ἀπο- 
οἴγω: ἀν- 
οἰκέω: ἀπ-, μετ- 
οἴχομαι: ἀτι-, ἐπ-, παρ-, προσ- 
ὄμνυμι: ἐπ- 
[ὀπτεύω) : ἐπ- 
ὁράω: ἐσ-, προ-, προσ-, καθ- 
ὁρμάω: ἀφ-, ἐφ- 
ὄρνυμι: ἀν- 
ὀρούω: ἀν-, ἀπ- 
ὀτρύνω: ἐπ- 
πάγνυμι: περι-, συμ- 
παλαίω: προσ- 
πάλλω : ἀνα- 
[πάσσω)]: ἄνα- 

παύω: ἀνα-, κατα- 
πειράω: παρα- 
πέμπω: ἀνα-, ἐκ-, ἐττι-, συμ- 
πέρθω: δια- 
πέσσω: κατα- 
πεφνεῖν : κατα- 

πίνω: προ- 
πίμπλημι: ἀμ- 

πιπίσκω: ἐμ- 
πίτναμι: ἀνα-, δια- 

πίτνω: ἀμφι-, ἐμ-, ἔπι-, κατα-, συμ- 
πλάζω: παρα- 
πιλάσσω: ἐκ- 
πλανάομαι: περι- 

πλέκω: ἀνα-, δια- 
πνέω: ἀμ-, ἀνα-, ἀπο-, ἐμ-, περι- 
{πολέω]:: ἀμ-, ἀμφι- 
πονέω : ἐκ- 
πρέπω: δια-, ἐμ- ἐπι-, συμ- 

[{πτύσσω] : προσ- 
ῥήγνυμι: ἀνα-, ἀπο- 
ῥίπτω: ἀπο- 
ῥέω: κατα- 
[σκάπτω] : ὑπο- 
σκίμπτω : ἐν- 
σπάω: ἀνα-, ἀπο- 
σπείρω: ἐπι- 
σπένδω: (κατα-) 

σπέρχω: ἐπὶ- 
στάζω: ἐπι-, ποτι- 
[στείβω) : δια- 
στείχω : δια-, ἐπι- 
στέλλω: περι-, ὑπο- 
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στεφανόω: ἐπι- 
συλάω: ἄπο- 
σφάλλω: παρα- 

σχίζω: (ἀνα-) 
σ(ιωπάω : δια- 
τάμνω: ἐκ- 

τέλλω: ἀνα-, ἐν-, ἔπαν-, ἔπι- 
τέρπω: ἐπι- 
τεύχω: ἔπι- 
τίθημι: ἀνα-, ἀπο-, ἐγκατα-, ἐν-, ἐπι-, 

κατα-, προσ-, συν-, ὑπερ-, (ὑπο-) 
τόσσαι: ἐπι- 
τρέπω: ἀπο-, ἔπι-, μετα-, παρα-, προσ- 
τρέχω: ἀμφι-, ἀνα- 
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τυγχάνω: ἀντι-, (ἐν-), προσ-, προ- 
ὑφαίνω: ἐξ- 
φαίνω: ἀμ-, ἀνα-, ἀπο-, δια-, ἐκ-, προ- 
φαμί: παρ- 
[φαμίζω)]: κατα- 
φέρω: ἀμ-, ἀπο-, δια-, ἐκ-, ἔπι», προσ-, προ- 
φεύγω: ἀπο-, ἐκ-, περι- 

φθέγγομαι: ἀντι-, προσ- 
φθίνω: ἀπο-, (ἐπι-), κατα-, ὑπερ- 
[φλαυρίζω] : ἀπο- 
φλέγω: ἀντι-, ἐπ-, ἐμ- 
φράζω: ἐπι-, κατα- 
[φυλλοροέω]: κατα- 

φυτεύω: (συμ-) 
[χάζω]: ἀνα- 
χέω: ἐπι-, κατα-, προ- 
χωρέω: ὑπο- 
ψαύω : ἀμφι-, ἐπι-, ποτι- 


